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Ημερολόγιο 7

“Όλα δύσκολα. 

Περπατώ αργά και το επαναλαμβάνω 

μέσα από τα δόντια.

Όλα δύσκολα.

Η τελευταία σκέψη μου πριν κοιμηθώ και η πρώτη μόλις 

ξυπνήσω.

Ό,τι είμαι και ό,τι έχω, μου στοίχισαν πολύ ακριβά.

Ό,τι ονειρεύομαι για το μέλλον, φορολογείται αυστηρά 

σαν είδος πολυτελείας.

Πληρώνω πανάκριβα αυτά που όπως όλοι δικαιούμαι, 

και νοιώθω ενοχές όταν παραπονιέμαι.

Φοβάμαι πως η τράπεζα της ψυχής μου οδηγείται σε 

χρεοκοπία.

Έχω φαίνεται αξόφλητα χρέη σε κάποιο θεό από παλιά.

Για πόσες ζωές ακόμα θα πληρώνω;

Μέχρι και το θάνατο μου τον νοιώθω σαν τιμωρία παρά 

σαν μια φυσιολογική κατάληξη.

Μικρές, αποκλίνουσες σκέψεις  7



Ένα τέλμα που μέσα του βουλιάζω χωρίς να πνίγομαι.

Ένας βάλτος που τον κουβαλώ μαζί μου μια ζωή σαν 

τύψη.

Όλα δύσκολα. 

Να ζω και να είμαι αυτό που αποφεύγω.

Αλλεπάλληλες εντυπωσιακές αποτυχίες.

Η παγκόσμια ισορροπία στην οποία πάντοτε πίστευα 

κλονίζεται.

Το καλό δεν ακολουθεί το κακό και αντίστροφα.

Μετά το πρώτο χτύπημα και τη πτώση ακολουθεί δεύτερο

μεγαλύτερο. Και μετά ακόμα πιο μεγάλο και η αλυσίδα 

δεν σταματά.

Δεν είναι έτσι που ήθελα να ζήσω.

Αυτά από τα οποία πάσχιζα να φύγω με οδηγούν μοιραία

πίσω κοντά τους.

Ένας φαύλος κύκλος σαν κατάρα.

Μάταιο μου φαίνεται να παίρνω ακόμα και τις πιο 

μικρές αποφάσεις.

Αφού στο τέλος τα πράγματα, αγνοώντας με θα 
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οδηγηθούν στο έρεβος του πιο φρικτού μου εφιάλτη.”

Καθώς τα σκεφτόταν αυτά περπατούσε μηχανικά 

ανάμεσα σε κρατήρες που άνοιξαν οι οβίδες του εχθρού 

στα απέραντα λιβάδια. Δεν ήξερε που πήγαινε. Δεν ήξερε 

τι ώρα είναι ούτε πόση ώρα περπατούσε. Μύριζε ένα 

φθινόπωρο καμένο σαν αποτσίγαρο. Τα γόνατα του 

λύγισαν και σωριάστηκε στο χώμα. Κράνη, εξαρτήσεις, 

ξιφολόγχες, όπλα και πυρομαχικά ξεφούσκωσαν και 

έπεσαν. Σαν αρμαθιά από κλειδιά που πέφτει. Βρήκε τη 

δύναμη να σφίξει το όπλο στο χέρι του και να το φέρει 

αργά στο μάγουλο. Το μόνο πράγμα που ήξερε να κάνει. 

Πεσμένος στο καμένο χώμα ακούμπησε στο κρύο μέταλλο 

του τυφεκίου του και ένοιωσε μια ζεστασιά σαν άγγιγμα 

αγαπημένου προσώπου. Η τραγικότητα αυτού του 

παράλογου συνειρμού τον συγκίνησε. Έφερε μηχανικά το 

μάτι στο κλισιοσκόπιο και σημάδεψε τον ήλιο που είχε 

κατέβει τώρα πολύ χαμηλά. Μόλις που προλάβαινε να 

ρίξει. Τη μοναδική σφαίρα που είχε στη θαλάμη. Να ρίξει 

στην καρδιά του ήλιου. Να τον πετύχει. Να τον σκοτώσει, 

να νυχτώσει, να μην ξημερώσει ποτέ ξανά. Να τον ορίζει 

μόνο η αλουμίνια σελήνη στο κρύο της παλάτι στη 
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σκοτεινή ψυχή του. Συγκράτησε τα δάκρυα του. Δεν είχε 

δεύτερη ευκαιρία. Δεν έπρεπε να αστοχήσει. Τράβηξε 

λυτρωτικά τη σκανδάλη και η εκπυρσοκρότηση αντήχησε 

σαν σιωπητήριο. Σαν συνθηματικό κάλεσμα στο σήμαντρο

του κόσμου στη μέρα αυτή που τελείωνε. Δεν πρόλαβε να 

δει αν πέτυχε το στόχο του. Έκλεισε σχεδόν ταυτόχρονα 

τα μάτια και λιποθύμησε.  
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Ημερολόγιο 13

Είμαι το κόκκινο φωτάκι αριστερά . 

Απ’ τη μια μου μεριά έχω την ηρεμία και 

τη σιγουριά του λιμανιού.

Ήσυχα νερά. Γαλήνη και ασφάλεια.

Μόνο ο παφλασμός που κάνουν οι 

βάρκες ανεβοκατεβαίνοντας ρυθμικά, και οι κάβοι που 

αναδύονται τεντώνοντας για να βουτήξουν αμέσως μετά 

καθώς λασκάρουν.

Απ’ την άλλη μεριά έχω τη μανία της ανοιχτής θάλασσας. 

Φτάνει από μακριά σαν ανάμνηση και σπάει τα κύματά 

της πάνω μου αλύπητα. 

Ορμάει να με κατασπαράξει. Λες και με μισεί που γλιτώνω

από τη λύσσα της τα λιγοστά καΐκια και τους ψαράδες.

Κοιτάζοντας μέσα, βλέπω πάντα τις ίδιες βάρκες, τους 

ίδιους ανθρώπους, μέχρι τη στεριά, το λόφο, τα ίδια 

σπίτια μακριά. Ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει.

Ακόμα κι όταν κλείνω τα μάτια, βλέπω τα ίδια πράγματα.

Όταν πάλι κοιτάζω έξω βλέπω μόνο μια θάλασσα να 

χάνεται στον ορίζοντα. 

Κι όμως τίποτα δεν είναι το ίδιο ποτέ. 

Αλλάζουν τα χρώματα. Τα κύματα. Τα ρεύματα. Το φως.
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Μια στιγμή να κλείσω τα μάτια και όλα 

μεταμορφώνονται.

Ανυπομονώ να τα ανοίξω ξανά για να ξαφνιαστώ.

Από μπροστά μου περνούν αυτοί που φεύγουν, 

αφήνοντας πίσω τους το λιμάνι με σιγουριά. Διψασμένοι 

για περιπέτειες και δράση, προκαλώντας ακόμα και τη 

τύχη τους μερικές φορές. Και την ίδια στιγμή βλέπω 

αυτούς που επιστρέφουν. Σοβαροί και κουρασμένοι.

Ίσως επειδή κατάλαβαν για λίγο ποιοι είναι. Τι είναι.

Τα βράδια κοιτάζω μπροστά.

Κανένας από τους δυο κόσμους μου δεν με ταράζει.

Ισορροπώ στο κέντρο τους.

Αφήνω το βλέμμα να ταλαντεύεται στο κενό και γίνομαι 

σιγά-σιγά πιο ελαφρύς.

Μόλις που ακουμπώ στον είναι μου.

Τίποτα δεν μπορεί να επαληθεύσει την ύπαρξη μου.

Υπάρχω μόνο λόγο πίστης και λόγο πεποίθησης.

Τουλάχιστον τότε υπάρχω πραγματικά.
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Ημερολόγιο 6

Νοιώθω πάλι εκείνο το συναίσθημα ότι 

έχω επιστρέψει.

Κι ας μην ανήκω εδώ.

Όπως όταν αναγνωρίζεις κάτι και 

αμέσως νιώθεις σιγουριά και ασφάλεια.

Ο Σουπρεματισμός του Μάλεβιτς .

“...μετατρέπει τον καλλιτέχνη σε μια απέραντη έρημο όπου

το μόνο αναγνωρίσιμο πράγμα που υπάρχει είναι το 

συναίσθημα.”

Τα βήματα μου διαγράφουν μια περίμετρο τετραγώνου.

Το μαύρο τετράγωνο της ζωής μου.

Η μόνη πόρτα από την οποία μπήκα και η μόνη έξοδος για

να βγω.

Και ταυτόχρονα ο λόγος που με κάνει να βλέπω λίγο πιο 

πέρα από τα πράγματα.

Να περνάς βουβή πίσω από το πέπλο του μαύρου 

τετραγώνου της ζωής μου και να μην μιλάς.

Σαν προσευχή που δεν παίρνει απάντηση.

Σαν κύμα που δεν θέλει αιτία.

Σαν φωτιά που δεν ψάχνει προορισμό.
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Κι ας μην μπορώ να το αποδείξω.

Με φτάνει που νιώθω πότε θα φυσήξει ο αέρας.

Και για ώρα πολλή σωπαίνω. Και ξέρω πως θα έρθεις. Και

θα μου πεις πως με γύρευες για χρόνια.

Κι εγώ θα σε κοιτάξω απορημένος και θα σου πω “Σε 

περίμενα”

Όπως τότε που ένοιωθα ξένος μπροστά σ' ένα ξύλινο 

παράθυρο βλέποντας τ' αμπέλια και τα παγωμένα λιβάδια

μακριά ως το νοσοκομείο του Monteluce .

Κοίταζα ώρα πολλή ώσπου στο τέλος νόμισα ότι είδα τη 

μητέρα μου να απλώνει τη μπουγάδα.
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Maledetta Primavera

Μέρες τώρα γράφω κι όλο σβήνω.

Γράφω.

Σβήνω.

Έγραψα για μένα.

Για τον ανήσυχο ύπνο μου τα βράδια.

Για το πώς βυθίζω τα δάχτυλα στο στρώμα και 

φαντάζομαι ότι τα καρφώνω στο χώμα, ώσπου να με 

πάρει ο ύπνος. 

Έγραψα για την Άνοιξη.

Που την κοιτάζω παραταγμένη στον ορίζοντα, έτοιμη να 

επιτεθεί.

Ανοίγω το παράθυρο και με χτυπάει στη μύτη η μυρωδιά 

της.

Την φέρνει ο αέρας από τους λόφους μακριά, από τον 

κήπο του γείτονα, απ΄ το αυτοκίνητο που μόλις πέρασε.

Τελικά η Άνοιξη δεν είναι τίποτα άλλο από εκείνο το 

άνοιγμα του παραθύρου μετά από μήνες απομόνωσης. 

Έγραψα για σένα.

Πώς καταφέρνεις να εγκλωβίζεις μια ολόκληρη εποχή μέσ' 

τα μαλλιά σου.

Πως σαρώνεις τα θεμέλια μου με μια ματιά, απ' την 
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φαινομενική άνεση του καναπέ σου. 

Έγραψα για τους λιγοστούς, εναπομείναντες συντρόφους. 

Τους έγραψα επιστολές συμπαράστασης.

Τους παρακάλεσα να μην εφησυχάζονται και να μην 

εγκαταλείπουν τις θέσεις μας.

Μετά έγραψα προκηρύξεις και επαναστατικά μανιφέστα. 

Υποσχέθηκα αλλαγές και προειδοποίησα για την 

επανάσταση που έρχεται. 

Έγραψα για το μέλλον και το παρελθόν.

Ποιου; Δεν ξέρω.

Έγραψα πολλά.

Έσβησα πολλά.

Δεν έχω τίποτα άλλο να πω.

Προς το παρόν.

Σφίγγω το φλιτζάνι με τον ζεστό καφέ στις παλάμες, και 

χαμογελώ.

Οι τελευταίοι ζεστοί καφέδες.

Η εποχή των φραπέ(δων) έρχεται!

“Αυτό ήθελες να μας πεις; Αυτό;”

Χαμογελώ.

Κάποιος χτυπά. 

Έρχομαι !
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Ημερολόγιο 4

Όσο και αν περπατώ την ημέρα τη νύχτα

καταλήγω πάντα σε μεγάλα κτιριακά 

συγκροτήματα μελαγχολικά και αχανή 

σαν σχολεία. Με ορόφους και αίθουσες 

που επαναλαμβάνονται πανομοιότυπες η

μια δίπλα στην άλλη. Ξέρω ότι κάποτε, κάπου εδώ θα τον 

συναντήσω. 

Εκείνο τον γίγαντα που ανεμίζει τα δρεπανηφόρα χέρια 

του σχίζοντας ανατριχιαστικά τον αέρα. Όπως τότε που 

έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα μέχρι το τέλος του 

διαδρόμου και βρέθηκα απότομα στην κεντρική αυλή και 

πρόλαβα να δω πίσω από το κλιμακοστάσιο την 

τελευταία λάμψη μιας λάμας πριν χαθεί για πάντα.

Προς το παρών αρχίζω και παίρνω τον έλεγχο πάλι στα 

χέρια μου. Πέρασα πολλά βράδια κλεισμένος στην 

κουκέτα μου ακούγοντας τη μηχανή να ανεβάζει στροφές 

και τα πιστόνια να ανεβοκατεβαίνουν αγκομαχώντας. 

Άρχισα να διακρίνω στα γύρω υψώματα μια κίνηση που 

δεν το κρύβω, στην αρχή με ανησύχησε. Μετά όμως, με 

μεγάλη μου ανακούφιση κατάλαβα πως ήταν δικοί μας. 

Δεν ήμουν μόνος σ’αυτό τον πόλεμο. Κάπου εκεί έξω, 
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κάποιος σαν κι εμένα, κρατούσε ακόμα με νύχια και με 

δόντια κάποια υψώματα. Κάποτε τα βράδια ξυπνώ από 

ριπές και εκρήξεις. Άλλοτε ακούγονται να φτάνουν από 

μακριά και άλλοτε από πολύ κοντά μου. Είναι φορές που 

ο ουρανός φωτίζεται ολόκληρος. Σηκώνομαι και τρέχω σε 

μια από τις θέσεις που έχω φτιάξει και προσπαθώ να 

εκτιμήσω την κατάσταση. Κάποιος δέχεται επίθεση. 

Ανάβω τη διόπτρα και σαρώνω την περιοχή. Ρίχνω για να 

τους αποσυντονίσω. Μερικές φορές εξουδετερώνω 

ολόκληρα στοιχεία πολυβόλων ή μικρές ομάδες κρούσης 

πριν προλάβουν να καταλάβουν από που δέχονται πυρά. 

Αυτό το αίσθημα ομαδικότητας με συγκινεί και μου δίνει 

θάρρος να συνεχίσω.

Η πύρινη ρόδα του ήλιου κατρακυλά στον ορίζοντα, οι 

σκιές μακραίνουν, και από κάπου μακριά νομίζω ότι 

ακούω παφλασμούς κυμάτων. Είναι η μοίρα μου που 

τρίζει στις ανηφόρες. Που τρέχει να με φτάσει, να σε 

φτάσει...
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Ημερολόγιο 12

Θυμάμαι ότι δεν θυμάμαι τίποτα. 

Αν αυτό λέει κάτι.

Νοιώθω στην ωμοπλάτη μου το απαλό 

βελούδινο ενός καναπέ.

Στο πρόσωπο με χτυπά το φως μιας 

τηλεόρασης.

Ακατανόητα σχόλια μεταμεσονύκτιας εκπομπής.

Στο δεξί μου μπράτσο νοιώθω ένα βάρος που γεμίζει την 

κοιλότητα της αποψινής μου αγωνίας.

Ένα άλλοθι που με οδηγεί κατευθείαν στα κάτεργα της 

ηθικής.

Μια ρυθμική ζεστή ανάσα.

Κάποιος.

Κάτι.

Δεν ξέρω.

Βουλιάζω συνέχεια και παρασέρνομαι.

Αιώνια παγιδευμένος στην κινούμενη άμμο αυτής της 

νύχτας.

Δεν υπάρχει κάτι για το οποίο τώρα μπορώ να 

αποφασίσω.

Αφήνομαι να πάθω, να είμαι, να υπάρχω.
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Ξαφνικά μια κίνηση με ταράζει.

Νοιώθω να κινούμαι από ένστικτο και η καρδιά μου 

κτυπά όλο και πιο γρήγορα.

Κάτι σαν αστράγαλος ακουμπά τα χείλη μου και μου δίνει

μια αίσθηση επικοινωνίας.

Σφίγγω τις γροθιές και προσπαθώ να συγκεντρωθώ.

Ζάλη, δίνη, ηδονή.

Μια πόρτα που τρίζει σαν πνιγμένος οργασμός.

Σωριάζομαι ξανά.

Το φως της τηλεόρασης ακόμα με τυφλώνει.

Εξακολουθώ να μην θυμάμαι τίποτα.

Στο βάθος κτυπούν οι πόρτες του ασανσέρ που έφτασε 

στο όροφο.

Το φως του περνά κάτω από την πόρτα.

Ακούω κλειδιά και κουβέντες.

Αν ένωνα της μαγικές στιγμές της ζωής μου σαν κουκκίδες,

ίσως να σχημάτιζα το πρόσωπο μου.

Ποιος ξέρει.
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Ημέρα D-1 

Την κοίταξε στα μάτια με ύφος αυστηρό 

και της είπε:

“Αύριο το πρωί θα επιτεθούμε. Ο εχθρός 

βρίσκεται ακριβώς απέναντι μας. Πέρα 

από την πεδιάδα, πίσω από το λόφο. Σ' εκείνη τη 

συστάδα των δέντρων που βλέπεις στους πρόποδες του 

λόφου, είναι κρυμμένοι καμιά εκατοστή τοξότες. Θα 

περιμένουν να μας δουν να προχωρούμε, και μόλις 

φτάσουμε στο βεληνεκές των τόξων τους θα μας 

κτυπήσουν. Θέλουν να μας αιφνιδιάσουν. Θα 

προκαλέσουν σύγχυση και πανικό. Θα διασπάσουν τις 

ομάδες μας. Και τότε. Θα εμφανιστούν πίσω από το λόφο 

περίπου χίλιοι διακόσιοι ιππότες και πίσω τους άλλες 

έξη χιλιάδες πάνοπλοι άντρες. Θα μας επιτεθούν και θα 

μας σφάξουν σαν φοβισμένα πρόβατα.”

Ενώ τελείωνε την κουβέντα του άφησε το βλέμμα του να 

πέσει σιγά στο έδαφος. Έκανε μια παύση που της φάνηκε 
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πολύ μεγαλύτερη και κοίταξε το φλιτζάνι με το ζεστό τσάι

που κρατούσε. Νύχτωνε γρήγορα. Σε λίγη ώρα θα ήταν 

σκοτάδι. Σήκωσε απότομα τα μάτια και τα κάρφωσε στον 

κόκκινο ορίζοντα. Μια τελευταία ματιά στα ίχνη που ο 

ήλιος άφηνε πίσω του. Σαν να έπαιρνε δύναμη για να 

ξαναρχίσει. Και συνέχισε.

“Εσύ θα ξεκινήσεις με τους άντρες σου πολύ πριν 

ξημερώσει. Θα φύγετε ανατολικά. Θα περάσετε τον 

ποταμό από το σημείο που βρήκαμε σήμερα το πρωί. 

Μετά θα προχωρήσετε ακόμα λίγο ώσπου να μην βλέπετε 

τις θέσεις μας πίσω σας. Τότε θα πάτε βόρεια και θα 

μπείτε μέσα στο δάσος. Θα κινηθείτε αργά και αθόρυβα. 

Θέλω να κρατάτε τα άλογα ήσυχα. Οι πανοπλίες, τα 

άρματα και όλα τα μεταλλικά αντικείμενα να είναι 

τυλιγμένα. Αν σας δουν είμαστε όλοι τελειωμένοι. Πρέπει 

να προχωρήσετε ως το ύψος της πεδιάδας και να 

ακροβολιστείτε. Με ένα μέτωπο μεγάλο όσο το πεδίο της 

μάχης. Τόσο βαθιά στο δάσος ώστε να μην γίνεστε 

αντιληπτοί αλλά να μπορείτε να επιτεθείτε όταν πρέπει. 

Φρόντισε να βγάλεις μια εμπροσθοφυλακή για να σας 
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ενημερώνει. Εμείς θα κατεβούμε στην πεδιάδα αργά. Οι 

δικοί μου είναι ενήμεροι για τους τοξότες. Θα κινηθούμε 

αργά για να κρατήσουμε δυνάμεις. Με τις πρώτες σαϊτιές 

θα καλυφτούμε με ένα σχηματισμό ασπίδων που έχουμε 

δουλέψει καλά. Συντονισμένα θα σπάσουμε σε μικρές 

ομάδες. Έτσι θα είναι πιο δύσκολο γι αυτούς να μας 

χτυπήσουν και θα δώσουμε την εντύπωση ότι έχουμε 

διασπαστεί. Θα τους κάνουμε να νομίσουν ότι ο 

αιφνιδιασμός τους πέτυχε. Αυτό θα τους δώσει το 

σύνθημα να επιτεθούν. Θα τους αφήσουμε να καλύψουν 

την περισσότερη απόσταση για να κουραστούν. Μόλις 

πλησιάσουν θα ανασυνταχτούμε γρήγορα. Εσείς τώρα θα 

περιμένετε να περάσουν από μπροστά σας. Μόλις 

περάσει και ο τελευταίος στρατιώτης θα βγείτε από το 

δάσος. Είναι σημαντικό να κρατήσετε ένα μεγάλο και 

συμπαγές μέτωπο. Ένα φλεγόμενο βέλος στον ουρανό από

τους άντρες σου θα είναι σημάδι ότι βγαίνετε και τότε θα 

επιτεθούμε. Αν τα έχω υπολογίσει σωστά θα πρέπει να 

φτάσετε και να χτυπήσετε τους τελευταίους από το πλάι, 
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ενώ εκείνους που θα έχουν ήδη φτάσει κοντά μας θα τους 

χτυπήσετε από πίσω. Αν όλα παν καλά θα τους 

συντρίψουμε. Φτάνει να ακολουθήσουμε το σχέδιο. Θα 

νικήσουμε. Το νοιώθω.”

Εκείνη τον κοίταζε χωρίς να μιλά. Το πρόσωπο της έμενε 

ανέκφραστο.

Κάποια στιγμή αποφάσισε να μιλήσει.

“Φτάνει πια” Του είπε.

“Σε βαρέθηκα. Αυτή η μανία με το μεσαίωνα και τις 

μάχες, σου έχει γίνει έμμονη ιδέα. Στην αρχή με γοήτευε, 

μετά με εντυπωσίαζε. Τώρα απλά με φοβίζει. Είσαι 

άρρωστος χριστιανέ μου! Το καταλαβαίνεις;

Είσαι άρρωστος! Πρέπει να σε δει κάποιος γιατρός. Έχεις

χάσει εντελώς την επαφή με το περιβάλλον. Το ξέρεις;”

Τράβηξε το πρόσωπο της από κοντά του και κοίταξε γύρω

της γρήγορα.

"Παρακαλώ!"

Φώναξε σε ένα σερβιτόρο που έπαιρνε παγωτά με ένα 

μεγάλο δίσκο.
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“Μπορούμε να έχουμε τον λογαριασμό παρακαλώ;”

Έριξε με δύναμη το κινητό στην τσάντα της, πήρε τα 

κλειδιά από το τραπέζι, έσπρωξε απότομα την καρέκλα 

καθώς σηκωνόταν και του είπε με απαξίωση.

“Πλήρωσε. Σε περιμένω στο αυτοκίνητο.”

Την έβλεπε να απομακρύνεται με γρήγορο βήμα χωρίς να 

μπορεί να πει τίποτα. Έβγαλε το πορτοφόλι από την 

τσέπη του και έψαξε λίγο με τα δάκτυλα τις πιστωτικές 

του κάρτες. Τράβηξε μια έξω και την ακούμπησε στο 

τραπέζι. Έκλεισε πάλι το πορτοφόλι και το κράτησε στα 

χέρια του. 

Κοίταξε τη θέα απ' το παράθυρο.

Η πόλη άναψε.

Θα έκανε κρύο έξω.

Τέλη Οκτωβρίου.

“Υπομονή”, μουρμούρισε μέσα από τα δόντια.

“Αύριο θα ναι μια δύσκολη μέρα”

Μικρές, αποκλίνουσες σκέψεις  25



Ημερολόγιο 9

Περπατούσε συνέχεια στη δαντελένια 

λωρίδα του κύματος. Μια διαδρομή από 

την βρεγμένη πατούσα του στη 

βουλιαγμένη άμμο ως τον αστράγαλο. 

Τίποτα περισσότερο. Τίποτα λιγότερο. 

Περπατούσε χωρίς να θέλει άλλο. Ένοιωθε πως ήταν 

πρωταγωνιστής σε μυθιστόρημα.

Όχι. Συλλογιζόταν ότι ένοιωθε σαν πρωταγωνιστής σε 

μυθιστόρημα. 

Θυμάται πως παλιά τέτοιες σκέψεις τον ταλαιπωρούσαν 

και τον απέλπιζαν. 

Σαν μουσώνες κτυπούσαν αλύπητα τους τσίγκινους 

τοίχους του μυαλού του, κάνοντας τους να 

παραμορφώνονται και να λυγίζουν. Μετά ήθελε καιρό να 

τους επαναφέρει στην αρχική τους μορφή, όμως πάντα 

έμενε εκείνη η τσάκιση, το σημαδάκι να θυμίζει.

Όλο το μυαλό του ένα κούφιο γκαράζ γεμάτο μεταλλικές 

πληγές. Δεν καταλαβαίνει ποτέ αν είναι πολύ μικρό η πολύ

μεγάλο. Αν τον προστατεύει ή αν τον πνίγει αργά, 

βασανιστικά. Τόσο τίποτα μέσα του. Μια μάταιη συνέχεια

μιας μάταιης αρχής. 
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360 μοίρες να ψάξει κάτι που να μπορεί να τον 

παρηγορεί...

Να τον βγάλει για μια στιγμή απ' αυτή την υγρή αλμύρα 

που του γλύφει απειλητικά την ψυχή. 

Έρχεται, φεύγει σαν σφύριγμα φιδιού.

Τον τραβά σαν σειρήνα και δεν μπορεί να αντισταθεί.

Απλώνει το χέρι.

Ακουμπά στο σκουριασμένο συρματόπλεγμα. 

Άθελα του ματώνει. Κάθε φορά ματώνει.

Μεταβολή χωρίς να σηκώσει το βλέμμα. Ψάχνει τις 

πατημασιές του στο νερό.

Τίποτα.

“Στα τυφλά θα επιστρέψω” σκέφτεται.

“Από κει που ήρθα χιλιάδες φορές”
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Ημερολόγιο 16

Αυτό που είμαι κι αυτό που φαίνομαι, 

που συνέχεια πολεμώ να τα ταυτίσω, θα 

έρθει μια μέρα που θα 

αποκρυσταλλωθούν. Θα μείνω να 

στέκομαι σαν ξόανο στις ατέλειωτες 

στέπες της μνήμης σας. Καθώς περνά ο καιρός, η εικόνα 

μου γίνεται όλο και πιο δύσκαμπτη. Απροσάρμοστη, 

ασυμβίβαστη. Τα περιγράμματα μου απλοποιούνται. Οι 

φόρμες μου ξεκαθαρίζουν και τα χρώματά μου 

περιορίζονται.

Ζω μια αφαίρεση. Τα λιγότερο απαραίτητα 

συρρικνώνονται και σβήνουν. Μένουν μόνο εκείνα που 

κρατούν μέσα τους την ουσία. Κι όσο περνάει ο καιρός, κι 

αυτά λιγοστεύουν. Όλη μου η ζωή στηρίζεται άλλοτε 

πάνω σ' ένα μαύρο τετράγωνο που γέρνει, κι άλλοτε πάνω

σε δυο οριζόντιες γραμμές που συναντιούνται κάπου 

αριστερά. Μικρές σχισμές άφηναν από μακριά να 

φαίνεται το φως πίσω τους. Ώσπου κι αυτές μεγάλωσαν 

και με πλησίασαν μοιραία. Το νυστέρι του Fontana με 

ακουμπά αθόρυβα και με πληγώνει. Και από κάθε πληγή 

στάζω παρελθόν, μέλλον. Κι εκεί που νόμιζα ότι έτσι θα 
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την περάσω τη ζωή μου, βρέθηκα να κινούμαι άσκοπα 

ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά σκασίματα και στις ρωγμές 

του Burri. Σε κάθε γωνιά σκοντάφτω πάνω σε σαμάνους 

του βορρά, και όλο μαζεύω από χάμω τα μπαστούνια και 

τα καπέλα τους. Σαν Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Οι 

ορίζοντές μου πάντα ομιχλώδης και μυστηριακοί όπως 

εκείνοι του Friedrich. Ποτέ μου δεν κατάλαβα που 

τελειώνει η θάλασσα μου και που αρχίζει ο ουρανός μου. 

Οι υπομονετικές κοπέλες του Vermeer με περιμένουν μέσα 

από κάποιο ανοιχτό παράθυρο. 

Αιώνια θα με περιμένουν. 

Κι εγώ σβήνω. 

Γίνομαι γραμμή.

Γίνομαι τυχαίο σημαδάκι. 

Θα γίνω λευκό άγραφο χαρτί. 

Και κάποια μέρα θα γίνω ιδέα. 

Και θα απλώσω σαν πρωινή ομίχλη πάνω στις ατέλειωτες 

στέπες της μνήμης σας.
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Ημερολόγιο 17

Η πρώτη Άνοιξη θα σε τσακίσει σαν 

ακυβέρνητο σκαρί, στις ξέρες της ενοχής 

σου.

Δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις 

για να το αποφύγεις. 

Είναι σαν πυρετός, θέλει το χρόνο του.

Στο μεταξύ θυμάσαι στοίχους από παλιά ποιήματα, 

σφυρίζεις σιγανά ξεχασμένες μελωδίες που όλο σου 

θυμίζουν κάτι και ξαφνικά πεθυμάς το γλυκό κιτρόμηλο 

που έφτιαχνε η μητέρα σου. 

Κάθε εισπνοή, είναι ένα γλυκό ταξίδι επιστροφής μέσα 

από μυρωδάτα φρεσκολουσμένα μαλλιά. 

Κάθε εκπνοή είναι ένα συγνώμη στις ματιές που επιπόλαια

άφησες να περάσουν.

Δεν είναι απολογισμός. 

Μην παρεξηγηθώ.

Είναι ο θρίαμβος του ανεκπλήρωτου πάνω στα 

αντισώματα της λογικής που από παιδί περήφανα 

καλλιεργώ. 

Τον τελευταίο καιρό νοιώθω σαν σκόνη. 

Κάθισα αργά, αθόρυβα πάνω στο δέρμα της γης, και 
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εισχώρησα ύπουλα στις βαθιές ρυτίδες της. 

Καμώνομαι πως νίκησα αλλά κατά βάθος τρέμω εκείνο το 

απογευματινό αεράκι που θα με εξαφανίσει από τη μνήμη 

σου.

Την ώρα που θα τρίβεις μηχανικά τους γυμνούς σου 

αστραγάλους στο δροσερό σεντόνι. 

Κάποτε φοβόμουν μήπως ξεχαστώ. 

Τώρα απελπίζομαι στην ιδέα πως κάποια μέρα θα σβηστώ 

εντελώς. 

Θα γύρεις το κεφάλι προς το μέρος μου και θα 

παρατηρήσεις με προσοχή.

“Συμβαίνει κάτι;” 

“Όχι, απλά νόμισα πως κάτι είδα” θα απαντήσεις.

Και τα παντοδύναμα μεσάνυχτα, θα' ναι κι αυτά 

ανήμπορα να κρατήσουν την ανάμνησή μου.

Ούτε για μια στιγμή. 
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Σαν Μάρκο Πόλο

Το πήρα απόφαση μια μέρα.

Τα πούλησα όλα κι έφυγα.

Τις ενοχές μου τις έδωσα φτηνά. Τα 

όνειρα μου πανάκριβα.

Κάτι ελπίδες που κρατούσα για τις 

δύσκολες μέρες, τις πούλησα κι αυτές μισοτιμής.

Όσο όσο ξεπούλησα κι έφυγα.

Ένα πρωί του Μάρτη, ξημερώματα ρουτίνας.

Άπλωσα σ' ένα φτηνό καναπέ και δεν κοίταξα πίσω.

Πέρασα σοβαρός τα σύνορα της λογικής μου, δρασκέλισα 

το κατώφλι του φόβου μου και συνέχισα.

Μπροστά μου απλώνονταν άγνωστα τοπία και δρόμοι 

που δεν θα φανταζόμουν ποτέ.

Απέραντοι βελουδένιοι λόφοι μιας ανεξερεύνητης 

συνείδησης που μέσα τους έτρεχα με τα χέρια ανοιχτά 

χαϊδεύοντας τα φρέσκα στάχυα κάτω απ' τις παλάμες μου.

Ένοιωσα τα γόνατα μου να τρέμουν καθώς διέσχιζα τα 

πιο απόκρημνα μονοπάτια του σκοταδιού που χωρίς να 

ξέρουμε ονομάζουμε μνήμη.

Έφτασα μακριά σε άλλα μέρη.

Έζησα άλλες ζωές σ' ένα άχρονο χώρο.
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Ξύπνησα μέσα σε ξένα όνειρα και οι τύψεις με φώναζαν με

άλλο όνομα.

Δεν ήταν όμως όλα ρόδινα. Το ταξίδι μου είχε και τα 

στραβά του.

Βρέθηκα χωρίς να το θέλω στις αναμνήσεις των παιδικών 

μου εφιαλτών που ξαφνικά με θυμήθηκαν. Για να τους 

αποφύγω κατέφυγα στους λαβύρινθους της προσευχής. 

Περιπλανήθηκα και έκλαψα πολύ ώσπου από τα βουνά 

της αγάπης, της πραγματικής αγάπης, άκουσα το πάθος να

φεύγει κροταλίζοντας τις αιμοβόρες προκλήσεις του. Έτσι 

βγήκα ξανά στο ξέφωτο του έρωτα.

Αυτό ήταν και η αφορμή της επιστροφής μου. Μου πήρε 

χίλιες στιγμές για να' ρθω πίσω εκεί από όπου ξεκίνησα. 

Δεν το μετανιώνω. Στο τέλος του μεγάλου μου ταξιδιού, 

έγινα πιο ονειροπόλος και πιο παράλογος.
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SMN-SOS

Βγήκαν λοιπόν μπροστά οι μικροί. 

Όχι στο ανάστημα

Στην καρδιά. 

Ήταν πολλοί και μπόρεσαν να γίνουν μια

μέρα εξουσία. Μια μέτρια φάρα 

προσκυνημένων ψυχών, που έκανε τους φόβους τους 

νόμους. Κατέβασαν τον άνθρωπο και την ιστορία του στα 

μέτρα τους για να νοιώθουν μεγάλοι και τρανοί. 

Πούλησαν στην μετριότητα το παραμύθι τους. Επένδυσαν 

στο τίποτα το κάτι τους και ειρωνεύτηκαν όσους γύρεψαν

το απόλυτο. 

Οι θεωρίες ανάβλυζαν από το στόμα τους σαν συντριβάνι. 

Η πονηριά τους δεν είχε όρια.

Η αρρωστημένη υπεραφθονία τους, ξεχείλωσε και κάλυψε 

τον κόσμο σαν τοξικό κουκούλι.

Κάτω από το αστραφτερό τους κουστούμι ήταν γυμνοί 

και κακορίζικοι.

Έμαθαν όμως να ράβονται καλά, να μυρίζουν ωραία, να 

χαμογελούν και να απαντούν αποστηθίζοντας 

εκατοντάδες εντυπωσιακές ατάκες.

Έτρεξαν το σύστημα ξανά και ξανά, μελετώντας και την 
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παραμικρή λεπτομέρεια. 

Άψογο!

Λειτουργεί! 

Αυτόνομο και αυτοσυντηρούμενο. 

Εξελίσσεται, προσαρμόζεται, επιτίθεται και αμύνεται 

ανάλογα, διασφαλίζοντας την ύπαρξή του στους αιώνες 

των αιώνων. 

Κάτω από τα πόδια σας όμως υπάρχω εγώ. 

Πριν από σάς και πριν από τους καιρούς που σας 

γέννησαν.

Εκεί που βρισκόσασταν ήμουν, κι εδώ που είμαι θα 

έρθετε. 

Ξεκίνησα από το παρελθόν για να σας συναντήσω και 

κάθε μέρα που περνά σας πλησιάζω. 

Ραντεβού στο αναπόφευκτο μέλλον σας, σαν το μύθο της 

Σαμαρκάνδης. 

Είμαι το παγόβουνο του άπληστου Τιτανικού σας και σας 

περιμένω υπομονετικά στα παγωμένα νερά μου. 

Ένας εύσωμος νεαρός από το Castel San Giovanni θα 

κλωτσήσει μια μέρα με δύναμη την βαριά ξύλινη πόρτα 

του Ναού και θα επιστρέψει. Θυμωμένος, ταπεινός και 
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μετρημένος όπως πάντα. Θα μου ζητήσει να σταματήσω να

γράφω ασυναρτησίες και θα με παρακαλέσει να ποζάρω 

ακόμα μια φορά για Ιωάννης. 

Τις νύχτες στο σκοτεινό μου κελί, χαράσσω στους τοίχους 

σαν φυλακισμένος, την ίδια πάντα φράση. Στο πάτωμα 

στο ταβάνι παντού.

IO FU’ GIÀ QUEL CHE VOI SETE, E QUEL CH’I’ SON 

VOI ANCO SARETE
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Το καλοκαίρι του Αρθούρου

Αυτό το καλοκαίρι θα περάσει όπως όλα

τα προηγούμενα.

Ανεπαίσθητα, γρήγορα και αχόρταγα.

Καταβροχθίζουν τις μέρες τα 

καλοκαίρια.

Δεν προλαβαίνεις να τους δίνεις. 

Τεμπέλικα πρωινά, όμορφα απογεύματα, ήσυχα βράδια. 

Αδηφάγα και άπληστα καλοκαίρια. 

Αρπάζουν το φως από τη θάλασσα, το γαλάζιο από τον 

ουρανό και σου δίνουν ένα ζευγάρι σκούρα γυαλιά να 

φοράς σαν καταζητούμενος. Κλέβουν τα κορμιά από τις 

παραλίες και τα φεγγάρια απ' τους καθρέφτες του νερού 

στα ψαρολίμανα. Ρουφούν τον άνεμο λίγο πριν 

δρασκελίσει το παράθυρο σου, και σ' αφήνουν να 

καίγεσαι στα σεντόνια. 

Έχεις κι εσύ λίγες μέρες στο χέρι ν' αντέξεις τον επόμενο 

χειμώνα και τους τις πετάς από το φράχτη σαν να ταΐζεις 

θηρία στον ζωολογικό κήπο. 

Λοιπόν φέτος θα είμαι φειδωλός. 

Θα παίρνω τις μέρες αργά. 

Θα τις σπάω σε ώρες, σε λεπτά, σε στιγμές.
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Ακόμα κι αν φαίνονται άδειες, εγώ θα τους δίνομαι. 

Στα κενά θα απλώνω, και στις εντάσεις θα στριμώχνομαι 

να χωρέσω. 

“Παρόν παντού!” θα είναι το σύνθημα μου για φέτος.

Σαν καλοκαιρινό φεστιβάλ, σαν πετυχημένη καμπάνια. 

Παρόν παντού λοιπόν κύριε καλοκαίρι! 

Κι όταν μασήσω τη μέρα καλά και τη χορτάσω, θα σου 

δώσω και σένα ό,τι απέμεινε. 

Αυτά και άλλα πολλά σκέφτομαι.

Κι ύστερα λέω πως, το μόνο που τελικά μου αξίζει, ίσως 

είναι το φρικαλέο γέλιο ενός ηλίθιου.
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Είμαι ο αγαπημένος μου παραμυθάς

Χρειάζεται τόση προσπάθεια να μην 

ανησυχείς για το μόνο σίγουρο πράγμα 

στη ζωή σου, τα μεσάνυχτα όταν ξυπνάς 

στο σκοτάδι. Στοιβάζονται όλα και 

σπρώχνονται επίμονα.

Άνθρωποι, αναμνήσεις, πράγματα, σκέψεις.

Τι τα γράφω τώρα; 

Λες κι υπάρχει κανένας που δεν ξέρει για τι μιλώ. 

Δεν υποφέρω από αϋπνίες.

Ευτυχώς.

Απλά κάποια βράδια ξυπνώ και πιάνω το μυαλό μου να 

τρέχει με χίλια.

“Και πάλι καλά που ξύπνησα” σκέφτομαι. Αλλιώς το πρωί

θα είχα πονοκέφαλο πάλι και θα γύρευα τι έφαγα και 

πόσο ήπια ψες.

“Λοιπόν θα σου διηγηθώ κάτι για να κοιμηθείς...” λέω από

μέσα μου, και αρχίζω να μου διηγούμαι ιστορίες από τη 

ζωή μου. 

Έχω μερικές καλές που μου αρέσουν πάντα. 

Σχεδόν πάντα. 
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Κάποιες νύχτες είμαι πολύ ιδιότροπος και όλα μου 

φαίνονται ανούσια και τετριμμένα. Κάνω σαν 

κακομαθημένο, παιδί.

Κι έτσι αρχίζω να μου διηγούμαι φανταστικές ιστορίες. 

Τις φτιάχνω στην πορεία αλλά τις αφηγούμαι με τρομερή 

φυσικότητα σαν να τις έζησα. Υπάρχουν και άλλες που 

έφτιαξα στο μυαλό μου κάποτε, και από τότε τις 

χρησιμοποιώ εφεδρικά. Με τον καιρό τις έχω εμπλουτίσει 

και τις έχω βελτιώσει αφάνταστα. 

Πόσο με ηρεμεί. 

Ποτέ μου δεν κατάφερα να μου τελειώσω μια ιστορία. 

Πάντα κάπου στη μέση κοιμάμαι. 

Με λίγα λόγια. 

Είμαι ο αγαπημένος μου παραμυθάς. 
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Μικρές αποκλίνουσες αναμνήσεις

Έχω στο μυαλό μου ένα φίλτρο, όπως 

όλοι οι άνθρωποι, που καθαρίζει τις 

σκέψεις μου από διάφορες αχρείαστες 

πληροφορίες. Εκατοντάδες μικρές 

ανοησίες, θα έλεγε κανείς, που φτάνουν 

για κάποιο λόγο βαθιά μέσα στους κρυστάλλους του 

μυαλού, και δεν μπορούν πλέον να περάσουν στις 

χωματερές της σκέψης. Παραμένουν λοιπόν σένα δωμάτιο 

καραντίνας και κατακάθονται στον πάτο σαν ίζημα.

Πολλές φορές περνώ αρκετή ώρα ψάχνοντας ανάμεσα στις

άχρηστες αναμνήσεις μου και το βρίσκω πολύ 

διασκεδαστικό. Ολόκληρα βουνά από σκουπίδια μνήμης 

που σχηματίζουν το είναι μου, από την άλλη πλευρά. 

Μάταια προσπαθώ να καταλάβω το λόγο που το μυαλό 

μου ξεγελάστηκε και επέτρεψε σ' αυτές τις μικρές 

πληροφορίες να περάσουν στα επίσημα σαλόνια του 

συνειδητού. Εσείς αγαπητές μου, σκέφτομαι πως τους λέω,

θα έπρεπε να βρισκόσασταν στα υπόγεια του 

υποσυνειδήτου. Εδώ έρχεται κόσμος, μπαινοβγαίνουν 

ολοκληρωμένες αναμνήσεις, γίνονται λογικοί συνειρμοί. 

Από δω περνούν, κάθε στιγμή, οι αισθήσεις μου, οι 
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βασικές μου λειτουργίες. Εδώ ταξινομούνται οι γνώσεις 

μου, οι εμπειρίες μου και οι σκέψεις μου, ανάμεσα σε 

εκατό δισεκατομμύρια νευρώνες που συνομιλούν 

ασταμάτητα μεταξύ τους.

Όμως εγώ αγαπώ εσάς.

Εδώ στο ανάκτορο της λογικής, εσείς καταφέρνετε να 

ανατρέψετε τα δεδομένα μου.

Σας χρειάζομαι.

Μου δείχνετε την έξοδο διαφυγής. Όταν και όποτε το 

θέλω, μπορώ να φύγω μαζί σας και να περιπλανηθώ στις 

φτωχογειτονιές του μυαλού μου.

Σας προστατεύω σαν κρυφό μυστικό και δεν σας 

μοιράζομαι με κανένα.

Περνώ ανάμεσα σας και διαγράφω τη διαδρομή της ζωής 

μου από τα παρασκήνια.

Είστε ο μοναδικός σύνδεσμός μου με το σκοτάδι που με 

γέννησε και με το φως που με περιμένει.

Μικρές μου, αποκλίνουσες, αναμνήσεις...
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Βαριέμαι...

Λοιπόν, δεν ήμουν πάντα έτσι. 

Ούτε γεννήθηκα έτσι. 

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, 

συνεχώς αλλάζω. Μεταλλάσσομαι.

Τρέχω ξωπίσω από το ένστικτό μου και 

κρυφακούω τη ψυχή μου μήπως κλέψω καμιά πληροφορία

που θα μου δείξει κάποιο δρόμο πιο σύντομο, πιο εύκολο. 

Τίποτα. 

Αγκάθια κι ανηφόρες. Αλλά εγώ συνεχίζω. Δεν κάθισα 

ούτε μια μέρα στον ίδιο τόπο. 

Γι αυτό, δεν μπορώ να διηγούμαι πως “...από μικρός έτσι 

σκέφτομαι” .

Μπορώ μόνο να περιγράφω διαδρομές.

Είναι κουραστικό για τους άλλους, το ξέρω. 

Όμως κάθε βράδυ τρέχω τη ζωή μου από την αρχή 

φροντίζοντας να μην ξεχάσω τίποτα. Προσθέτω τα 

πρόσφατα, συγυρίζω τα παλιά. 

Κάθε φορά που με ρωτούν “τι νέα;” σφίγγω τα δόντια, 

θυμίζω στον εαυτό μου πως η ερώτηση είναι τυπική και 

πως η καλύτερη απάντηση, υπό τις περιστάσεις, είναι το 
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“μια χαρά, τα ίδια, εσύ;” Αλλιώς, αν άνοιγα το στόμα μου 

να απαντήσω ειλικρινά, ο κόσμος θα μετάνιωνε που 

ρώτησε. 

Και φοβάμαι πως η συνέχεια είναι ακόμα πιο πληκτική. 

Επειδή ξέχασα να πω πως σε όλο αυτό το ταξίδι δεν είμαι 

μόνος μου. Σέρνω μαζί μου κι άλλους. Ή καλύτερα, τα 

φαντάσματα άλλων. Συγγραφείς, μουσικοί, ζωγράφοι, 

σκηνοθέτες και γλύπτες. Στιγμές, τόπους κι αρώματα. 

Λέξεις που γίνανε σκέψεις και το ανάποδο, γεύσεις, υφές 

και βλέμματα. 

Ένας θίασος μπουλούκι από αποσπάσματα μια 

κατακερματισμένης ζωής, ιδωμένης μέσα από ένα 

σπασμένο καλειδοσκόπιο που κάποιος μου έδωσε για 

κουδουνίστρα. 

Οι καλημέρες μου γίνονται γρίφοι, τα ευχαριστώ μου 

χρησμοί και τα σ' αγαπώ μου άναρθροι γλωσσοδέτες. 

Έχω που λες και μια ιστοσελίδα και γράφω εκεί ό,τι μου 

κατέβει. 

Μετά κοιτάζω τις αναγνώσεις και τα σχόλια και χαίρομαι
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Καλειδοσκόπιο χτενίσματος

Χτενίζομαι μπροστά στο ανατολικό 

παράθυρο και κάθε μου κίνηση είναι σαν

να σκάβω στο χώμα μου. Κάθε φορά που

η χτένα βυθίζει τα δόντια της στα 

μαλλιά, χιλιάδες μπερδεμένες εικόνες 

πέφτουν μπροστά στα μάτια μου και χάνονται. Είναι μια 

τελετουργία που επαναλαμβάνω σχεδόν με ηδονή. Και 

όσο πιο πολύ χτενίζομαι, τόσο πιο πολύ βυθίζομαι στις 

εικόνες μου που σταδιακά παύουν να είναι αλλόκοτες. 

Μπαίνουν στη σειρά, συμπληρώνουν η μια την άλλη, 

αποκτούν νόημα. Τραβάω αργά τη κτένα στο κεφάλι μου 

κλείνοντας τα μάτια, και μυρίζω την αγριεμένη θάλασσα. 

Δεν βιάζομαι. Τα πλοία στον ορίζοντα αργούν ακόμα να 

φτάσουν. Οι άντρες μου είναι όλοι έτοιμοι. Τα βρωμερά 

σκυλιά θα ρίξουν άγκυρα στα βαθιά και θα στείλουν τους

αγγελιοφόρους τους. Από χτες έστειλα τα γυναικόπαιδα 

της αυλής στα κονσολάτα της Λάρνακας. Τη νύχτα που 

κρεμούσαν τα σχοινιά και μοίραζαν στις γειτονιές 

προκηρύξεις και πολεμοφόδια. Δεν τους φοβάμαι. 

Βρεθήκαμε ξανά μαζί πριν από αιώνες στα ανοιχτά της 

Πάφου. Και τις διπλωματίες του Βορρά εγώ τις μυρίζομαι 
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σαν λαγωνικό. Από το κελάρι βγάλαμε το καλύτερο 

κρασί, και όλη νύχτα πίναμε γύρω απ' τη φωτιά. Περίεργα

αεροπλάνα προσγειώνονταν όλο το βράδυ. Πετούσαν 

χαμηλά, σκοτεινά σαν νεκροφόρες. Πήγαιναν κατευθείαν 

στην κόλαση. Πόσες υπογραφές; Πόσες άσκοπες 

συναντήσεις. 

Χτενίζομαι με τα μάτια κλειστά και ακούω βήματα αργά 

ν' ανεβαίνουν την ξύλινη γυριστή σκάλα. 

Έφτασαν ήδη. Ακουμπώ βιαστικά το χέρι στη μέση και 

ψαχουλεύω το πιστόλι μου. Βεβαιώνομαι πως είναι 

οπλισμένο και έτοιμο για δράση. Όχι για να με σώσει 

αλλά για να με λυτρώσει. 

Χτενίζομαι μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο κι από τις 

ρίζες μέχρι τις άκριες των μαλλιών μου ζω ξανά το άχρονο

παρελθόν και το ανύπαρκτο μέλλον της αρρωστημένης 

ύπαρξης μου. Και συνειδητοποιώ αυτό που φοβάμαι. Ότι 

εγκλωβίστηκα για πάντα στην ατέρμονη αιωνιότητα.
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Ημερολόγιο 18

Τα σύννεφα που φτάνουν από το Νότο, 

παίρνουν μια ροζ απόχρωση πίσω απ' το

βουνό και ταξιδεύουν για τη θάλασσα 

στο Βορρά. Για τη θάλασσα που δεν 

βλέπω. 

Τα πυκνά πεύκα κυλούν από τις απότομες χαράδρες και 

με προσπερνούν. 

Θα αραιώσουν λίγο πριν τα πρώτα σπίτια του χωριού και 

θα σκορπίσουν σταδιακά μέσα στις μεγάλες σπαρμένες 

πεδιάδες. 

Είναι φορές που νοιώθω ότι το σταυροδρόμι του κόσμου 

μου, βρίσκεται πολύ κοντά μου. Ήχοι από παιδιά που 

παίζουν, ένα μακρινό αυτοκίνητο που περνά, κελαηδητό 

πουλιών, το πλυντήριο που γυρίζει τρελαμένο. Οτιδήποτε 

υπάρχει γύρω μου, περνά μέσα από την πύλη του Είναι 

μου και μετά συνεχίζει το ατέλειωτο ταξίδι του στον 

κόσμο. 

Κάθομαι ακίνητος για μέρες προσπαθώντας να μην κάνω 

τίποτα. Δεν σκέφτομαι, δεν οργανώνω κάτι, δεν επιθυμώ, 

δεν σχεδιάζω, δεν ζητώ τίποτα. Το μυαλό μου σωπαίνει 

σιγά-σιγά και τότε αρχίζω ν' ακούω και να βλέπω τον 

Μικρές, αποκλίνουσες σκέψεις  47



κόσμο. Το βαρύ μουρμουρητό της Γης που κυλά στα 

σκουριασμένα γρανάζια της, το χώμα που τρίζει κάτω από

τα πόδια μου, το βόμβο των εντόμων που πετούν τα 

πράσινα, τα κόκκινα, τα μοβ. 

Είναι μια σκέψη που δύσκολα την παίρνεις στα σοβαρά. 

Είναι μια σκέψη που αν την πάρεις στα σοβαρά μπορεί να 

σε τρελάνει.

Είναι μια σκέψη που αν τη μοιραστείς με άλλους σε 

αφήνει γυμνό στον καλοντυμένο κόσμο της λογικής. 

Και το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρεις τι θ' απαντήσεις σ' 

αυτούς που σε ρωτούν “ ...μα τι σκέφτεσαι;”
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Καλό καλοκαίρι

Βρίσκομαι σ' ένα μικρό, σκιερό σπίτι. 

Έξω ο ήλιος καίει. Καταμεσήμερο. 

Μεγάλα ξύλινα παράθυρα ανοιχτά. Οι 

λεπτές άσπρες κουρτίνες κυματίζουν 

απαλά και χαϊδεύουν τους δροσερούς 

τοίχους. Ψηλόλιγνες μπαλκονόπορτες ανοίγουν σε 

στεγασμένες βεράντες με πλάκες. Φρεσκοποτισμένα 

γεράνια και βασιλικοί σε παλιές πήλινες γλάστρες. Πιο 

έξω απλώνεται ένα πύρινο αφιλόξενο τοπίο που βράζει 

κάτω από τον μεσημεριάτικο ήλιο. Κιτρινισμένα 

ηφαιστειογενή πετρώματα καταλήγουν απότομα στο βαθύ

μπλε της θάλασσας. Σαν λάβα, που εκατομμύρια χρόνια 

μετά, ακόμα επιστρέφει φλεγόμενη στην αγκαλιά της 

θάλασσας να σωθεί. Κανένα ίχνος δέντρου. Μια άγονη 

πρωτόγονη ομορφιά που καθηλώνει. Μυρίζει ζέστη και 

αλμύρα.

Σιωπή παντού. Νεκρική σιωπή. Μόνο ο αέρας κάποιες 

φορές φυσάει απότομα και πάλι έτσι απότομα και 

ανεξήγητα σταματά. Κάθομαι για ώρα πολλή κοιτάζοντας 

απλά έξω. Προστατευμένος στο μικρό μου καταφύγιο 

παρακολουθώ το γυμνό τοπίο που φλέγεται 
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ακατάπαυστα. Σχεδόν σουρεαλιστικά. Με συγκινεί η 

δύναμη της θάλασσας που καταφέρνει να δροσίσει αυτή 

την κόλαση. Μου προκαλεί δέος. Νοιώθω μικρός, 

αδύναμος και τυχερός που αξιώθηκα αυτή τη σπάνια 

ομορφιά. 

Πατάω με τα γυμνά μου πόδια στις πλάκες και 

δροσίζομαι. Παίρνω βαθιές ανάσες και κατεβάζω σαν 

καπνό βαρύ στα πνευμόνια μου την παχύρρευστη αύρα 

του μεσημεριού. Κοιτάζω τις σταγόνες στο ποτήρι που 

κυλούν αργά προς τα κάτω και βρέχουν το παλιό 

γδαρμένο ξύλο του τραπεζιού. 

Δεν υπάρχει χρόνος. Τον έχει εξουδετερώσει ο χώρος που 

μεγάλωσε δυσανάλογα για να χωρέσει μέσα του την 

αιωνιότητα.

Γίνεται;

Όλα γίνονται αγάπη μου.

Συνιστάται να το διαβάζετε ακούγοντας το "Lent et douloureux" του 

Erik Satie 
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Σκορπίζω στον κόσμο και χάνομαι.

Κάποιες φορές γεμίζω ανεξέλεγκτα, λες 

και οι βαλβίδες ασφαλείας μου 

παθαίνουν βλάβη και οι μικρές στιγμές 

που προσεχτικά συλλέγω για χρόνια, 

αρχίζουν να συνωστίζονται επικίνδυνα 

στην είσοδο της ψυχής μου. Αυτές που με κρατούν κατά 

βάθος στη ζωή, τρελαίνονται ξαφνικά, και σαν αυτοάνοση

ασθένεια αρχίζουν να μου επιτίθενται. Φουσκώνω και 

τεντώνω σαν τεράστιο μπαλόνι. Όλο λέω πως δεν χωράω 

άλλο, κι όλο γεμίζω.

Βλέμματα, λόγια κι αποσπάσματα. Σκέψεις, συμπτώσεις, 

συναισθήματα και μυστικά ανείπωτα. Εικόνες και 

μυρωδιές από παντού. Μπερδεύονται οι ζωές μου σ' αυτή 

τη μεγάλη φούσκα που συνεχίζει να μεγαλώνει.

Ώσπου κάποια στιγμή, μέσα από μια απόκοσμη 

εκκωφαντική σιωπή εκρήγνυμαι. 

Τα χρωματιστά μου θραύσματα ταξιδεύουν προς όλες τις 

κατευθύνσεις και γεμίζουν τον αέρα. Το πυρηνικό 

μανιτάρι της ψυχής μου ανεβαίνει ψηλά και σκοτεινιάζει 

τη μέρα. 

Μετά περνά ώρα πολλή.
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Ατέλειωτες ώρες να βρέχει τα κομμάτια μου. 

Σκορπίζω στον κόσμο και χάνομαι. 

Πέρα απ' τον ορίζονται, πίσω από τα βουνά. 

Απλώνω τόσο που στο τέλος δεν υπάρχω. 

Είμαι παντού και πουθενά, είμαι όλα και τίποτα. 

Το Άλεφ που μέσα μου έκτιζα έγινε κόκκοι άμμου και 

σκόρπισε στο απαλό αεράκι. 

Έτσι απλά κι ανεπαίσθητα. 

Σκόρπισα στο ακατάληπτον σύμπαν !
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Somnium

Κάπου στον ορίζοντα αστράφτει. 

Έτσι για να θυμόμαστε ότι ήμαστε 

μικροί και προσωρινοί.

Για να μην ξεχάσουμε τον μεγάλο αφέντη

το Φόβο. 

Για να νοιώθουμε πάντα την απειλή παρούσα, σαν 

ενοχλητικό πετραδάκι στο παπούτσι μας. 

Κάπου μακριά αστράφτει και το αδιαπέραστο μαύρο του 

ουρανού σχίζεται σαν το καταπέτασμα του Ναού. Πίσω 

του αποκαλύπτεται στιγμιαία το εξαγνιστικό φως που 

παραμονεύει. 

Κάπως έτσι εμφανίστηκες κι εσύ μια μέρα. Μια ξαφνική, 

μακρινή αστραπή που χάραξε το φως της στο βλέμμα μου. 

Ήσουν μακριά και σε υποτίμησα όμως η τροχιά σου 

διασταυρωνόταν με τη δικιά μου, βαθιά κάπου στο 

μέλλον. Γύρισα την πλάτη και βάδισα ανέμελος στη 

σιγουριά των πιθανοτήτων. “Δεν είναι δυνατόν!” 

σκέφτηκα, και καβάλησα το καχεκτικό άλογο της 

αλαζονείας μου που τότε το φώναζα “αυτοπεποίθηση”. 

Δεν άργησα να νιώσω το χνούδι στο σβέρκο μου να 
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τεντώνεται. Το ζώο που θάψαμε μέσα μας, αυτό που 

καταλαβαίνει πολύ πριν από μάς, βρυχήθηκε. Είδα το 

τοπίο γύρω μου να σκοτεινιάζει ακριβώς τη στιγμή που 

έστρεφα τα μάτια να σε ψάξω. Αυτή η αιώνια στιγμή του 

ταυτόχρονου με βύθισε σε ένα ίλιγγο χωρίς επιστροφή. 

Όπως η Δάφνη του Cannova, μεταμορφωνόμουν συνέχεια 

και βασανιστικά.

Βρέθηκα ριγμένος κατά γης, ανάσκελα. Από αόρατα 

σχοινιά δεμένος στο κρανίο της γης έτοιμος να πληρώσω 

για όσα δεν άξιζα. Μικρός και ανήμπορος να ψιθυρίσω το

“έλεος” σου. Κι όμως, με κάποιο περίεργο τρόπο, η ανάσα 

μου έβγαινε καυτή μέσα από παλιά ξεχασμένα ηφαίστεια 

και η καρδία μου κτυπούσε στους παλμούς των 

μεγακύκλων του πλανήτη. Προσπαθούσα να κουνήσω τα 

άκρα μου και οι πλάκες της Γης έτριζαν σαν 

σκουριασμένα σκαριά σε καταιγίδα. Έτρεμα στην ιδέα να 

ανοίξω το στόμα μου γιατί μετά βίας κρατούσα πίσω από 

τα κλειστά χείλη μου τους τροπικούς τυφώνες που μου 

τρυπούσαν τον ουρανίσκο. Και από πάνω μου εσύ, στα 

αχνάρια της μοίρας που με περίμενε. 

Έσκυψες και με κοίταξες επίμονα όπως κοιτάμε τα ψάρια 

στο ενυδρείο. Μας χώριζε μια αόρατη, αδιαπέραστη 
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μεμβράνη. Δεν ήθελες να με πάρεις όπως νόμιζα. Ήθελες 

να μπεις από μια πύλη που δεν ήξερα ν' ανοίξω σ' ένα 

κόσμο που έλεγχα εγώ αλλά δεν το γνώριζα. Η αναμονή 

αυτή σε θύμωνε και σ' έσπρωχνε στην ασχήμια. Όμως πίσω

από το μισό-σβησμένο πρόσωπο, έβλεπα μια ξεχασμένη 

γαλήνη και το άλγος του νόστου που άναβε περισσότερο 

την πληγή σου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. 

Προσπάθησα να εξηγήσω με μια αυτοσχέδια έκφραση που

μάλλον δεν μου βγήκε. Μετά σε ρούφηξε απότομα το 

σκοτάδι και έσβησες βουβά πίσω από μια κολόνα του 

ηλεκτρικού. 

Στο ραδιόφωνο έπαιζε Ιταλικά τραγούδια της δεκαετίας 

του 80. Ο αποχαυνωμένος εκφωνητής έκλεινε την εκπομπή

με αφιερώσεις. Προειδοποιούσε για την πιθανότητα 

καταιγίδας και ευχόταν σε όλους ένα χαρούμενο 

Σαββατοκύριακο.
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Όνειρο θερινής νυχτός 30/08/2013

Περπατώ σε ένα στενό πέτρινο δρομάκι 

ανάμεσα σε παλιά σπίτια. Ξαφνικά 

βλέπω μπροστά μου, σε μια απόσταση 

από μένα, ένα ηλικιωμένο κύριο να 

στέκει ακίνητος έχοντας γυρισμένη την 

πλάτη. Είναι εύσωμος με λιγοστά αλλά αρκετά μακριά 

μαλλιά και γένια. Φοράει ένα πουκάμισο, παντελόνι και 

τιράντες νομίζω. Γυρίζει και με βλέπει με ένα γλυκό, ζεστό 

χαμόγελο. Νοιώθω ότι τον ξέρω. Ή ακόμα καλύτερα, ότι 

κάτι μας ενώνει αλλά δεν ξέρω τι. Σηκώνει το χέρι και με 

μια απότομη κίνηση μου κάνει νόημα να τον ακολουθήσω.

Το πρόσωπο του έχει μια έκφραση σαν να μου λέει “έχε 

μου εμπιστοσύνη!”.

Αρχίζει να περπατά γρήγορα και εγώ προσπαθώ να μην 

τον χάσω από τα μάτια μου. Παρ 'όλη την ηλικία του είναι

αρκετά ευκίνητος κι αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν χάνει 

ευκαιρία να ανεβοκατεβαίνει στο πεζοδρόμιο με μικρά 

πηδηματάκια και όταν βρίσκει ευκαιρία κατεβαίνει τα 

σκαλιά χοροπηδώντας. “Μπράβο ο παππούς!” σκέφτομαι. 

Ξαφνικά στρίβει στη γωνιά και τον χάνω. Ανοίγω το βήμα 
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να τον προλάβω. Στρίβω και τον βλέπω να με περιμένει 

ανυπόμονα. Κάνει ξανά την ίδια κίνηση με το ίδιο 

χαμόγελο και αρχίζει πάλι να περπατά. Συνειδητοποιώ ότι

τώρα είναι πιο νέος. Ο ίδιος άνθρωπος αλλά καμιά 

δεκαριά χρόνια πιο νέος. Άλλη μια απόδειξη είναι το 

γεγονός ότι τώρα περπατά ακόμα πιο γρήγορα. 

Επιταχύνω για να τον φτάσω. Φαίνεται να ανησυχεί και 

κάθε λίγο γυρίζει και μου κάνει σινιάλο να βιαστώ. Πάντα

με εκείνο το γλυκό χαμόγελο. Κι εγώ μ' εκείνη την αίσθηση

ότι κάπου τον ξέρω αυτό τον άνθρωπο καλά. Δεν 

προλαβαίνω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και στην 

επόμενη στροφή τον χάνω και πάλι. 

Τρέχω και τον βρίσκω ξανά να με περιμένει. Η κίνηση, το 

βλέμμα, το νόημα με το χέρι. Όλα επαναλαμβάνονται όπως

και πριν. Μόνο που τώρα είναι και πάλι πιο νέος. Ένας 

ώριμος νεαρός που περπατά βιαστικά στο δρόμο με τα 

χέρια στις τσέπες. Για να τον φτάσω πρέπει σχεδόν να 

τρέχω. Εξακολουθεί να με παροτρύνει να τον 

ακολουθήσω. Θέλω να του φωνάξω να με περιμένει αλλά 

δεν προλαβαίνω. Γυρίζει, μου γνέφει κάτι σαν να μου λέει 

“άντε βιάσου, δεν θα προλάβουμε!” και συνεχίζει 

ακάθεκτος. Κινείται με εντυπωσιακή ευκολία ανάμεσα 
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στον κόσμο που περπατά στο δρόμο. Τους προσπερνά 

όλους κι εγώ λαχανιάζω για να μην τον χάσω. Σκέφτομαι 

συνέχεια πως κάποιου μοιάζει πολύ. Δεν μου έρχεται 

ακόμα αλλά ξέρω πως θα το βρω, που θα μου πάει. Στρίβει

απότομα. Τώρα ξέρω τι με περιμένει. Τρέχω να στρίψω κι 

εγώ στο σοκάκι με αγωνία. Στέκεται και με περιμένει. 

Είναι ένας έφηβος. Μόνο αυτό βλέπω. Μετά ξεκινά το 

τρέξιμο. “Δεν είναι αστείο πια!” σκέφτομαι από μέσα μου. 

Τρέχω σαν παιδί κι εγώ στους δρόμους προσπερνώντας 

επικίνδυνα τους περαστικούς. Μια τον βρίσκω, μια τον 

χάνω ανάμεσα στον κόσμο που πληθαίνει συνεχώς. Γυρίζει

με κοιτάει χαμογελώντας και δώστου τρέξιμο! 

Συνειδητοποιώ ότι μοιάζει πολύ του μεγάλου μου γιου. 

Πάρα πολύ τώρα που το σκέφτομαι. Θα μπορούσα να πω 

ότι έτσι ακριβώς μάλλον θα μοιάζει ο γιος μου όταν θα 

είναι σ' αυτή την ηλικία. Να πάρει! Τον χάνω και πάλι.

Στρίβω! Τώρα του μοιάζει πολύ. Είναι αυτός! Σίγουρα! 

Μερικά χρόνια πιο μεγάλος αλλά, είναι αυτός! Δεν αντέχω

να τον ακολουθώ. Είμαι ιδρωμένος, κουρασμένος και 

συγχυσμένος. Τον φωνάζω με τ' όνομα του. Του ζητώ να 

σταματήσει. Εκείνος γελά και τρέχει σαν ζαρκάδι μέσα 

στα στενά που εξακολουθούν να γεμίζουν ασφυχτικά με 
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κόσμο. Θυμώνω και τον φωνάζω με ύφος αυστηρό, σαν να

τον μαλώνω! Μάταια. Μοιάζει να το διασκεδάζει. Στρίβει 

ξανά.

Επιβραδύνω. Εξάλλου είμαι πτώμα στην κούραση. Δεν 

αντέχω άλλο. Πλησιάζω το επόμενο στρίψιμο αργά. 

Σχεδόν σέρνομαι. Ακουμπώ το χέρι στον τοίχο. Από το 

δρομάκι αυτή τη φορά, έρχεται ένα έντονο φως και 

ακούγονται φωνές παιδιών. Κοιτάζω προσεχτικά με 

επιφύλαξη. Είναι η αυλή ενός σχολείου. Τα παιδιά 

παίζουν. Μπροστά μου, γονατιστός με την πλάτη 

γυρισμένη βρίσκεται ο γιος μου. Κάτι φτιάχνει με τα χέρια

του στο χώμα. Γυρίζει και με κοιτάζει με το ίδιο εκείνο 

χαμόγελο. Μου γνέφει ακόμα μια φορά με το χέρι και μου 

λέει “Μπαμπά έλα να δεις τι βρήκα, άντε έλα σου λέω!!
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l'importante e partire per non tornare piu *

Η μικρή ξύλινη βάρκα γλιστρούσε 

αθόρυβα στα ήσυχα νερά του καναλιού 

αφήνοντας πίσω της ένα γλυκό, 

παχύρρευστο κυματισμό που άνοιγε 

αργά καθώς απομακρυνόταν. Περνούσε 

ανάμεσα στα σπίτια που στοιβάζονταν δεξιά κι αριστερά, 

το ένα δίπλα από το άλλο. Με τους κήπους τους, τις 

χαριτωμένες εξώπορτές τους, τις γραφικές γλάστρες με τις 

τουλίπες και τα κρίνα. Μια ήσυχη νύχτα γεμάτη όμορφες 

σκιές.

Γύρω από τα φώτα του δρόμου, μέσα από τα φωτεινά 

παράθυρα με τις δαντελωτές κουρτίνες, κάτω απ' το 

παιχνίδι των φυλλωσιών στο φρέσκο γρασίδι των 

πάρκων. Έτσι ανυποψίαστα, πίσω από τη φαινομενική 

ηρεμία της επιφάνειας, κυλούσε η πολύβουη σιωπή της 

αστικής απληστίας. 

Μέσα στη βάρκα κάθονταν αμίλητοι δυο άντρες. Ένας 

ηλικιωμένος μπροστά, και ένας πιο νέος πίσω. Εκείνος 

κρατούσε στα χέρια τα κουπιά και τα τραβούσε αργά και 

σταθερά. Χωρίς σημάδι αντίστασης από το νερό ή 

κούρασης. Όχι πως ήταν ιδιαίτερα δυνατός. Φαινόταν 

60 Μικρές, αποκλίνουσες σκέψεις



όμως τόσο απορροφημένος στις σκέψεις του, που το έκανε 

μηχανικά, σαν από συνήθεια. Τα φώτα της πόλης άναβαν 

πάνω στους ψηλούς μεταλλικούς στύλους τους φωτίζοντας

το κανάλι. Ήταν κι αυτό με τον τρόπο του μια υγρή, 

πλατιά λεωφόρος που απλωνόταν στις ήσυχες γειτονιές 

της πόλης. Ένα αιώνιο ταξίδι του νερού. Οι 

αντανακλάσεις πάνω στην αστραφτερή επιφάνεια της 

βάρκας, το στιγμιαίο γυάλισμα των κουπιών, ο 

καθρεφτισμός των παραθύρων μέσα στο νερό, έμοιαζαν 

σαν ένα πανηγυρικό πυροτέχνημα που τους συνόδευε 

προς το σκοτάδι. 

Κάποια στιγμή η βάρκα σταμάτησε και τα κουπιά έμειναν 

μετέωρα στον αέρα. Ο γέρος γύρισε και είπε “..από δω και

πέρα δεν υπάρχει επιστροφή. Σε λίγο μπαίνουμε στο 

σκοτάδι. Αν θέλεις να γυρίσεις πίσω καν' το τώρα. 

Αλλιώς προχώρα σταθερά προς τον προορισμό σου”.

 Ο νέος κοίταξε μπροστά σαν να ήθελε να ανιχνεύσει το 

τοπίο ή σαν να προσπαθούσε να αποκωδικοποιήσει τα 

λόγια του γέρου. Πράγματι, λίγα μέτρα πιο κάτω, το 

κανάλι φαινόταν ολοσκότεινο. Οι λάμπες που φώτιζαν 

μέχρι τώρα το δρόμο τους, ξαφνικά σταματούσαν. Δεν 

μπορούσε να διακρίνει τίποτα μετά. Κοιτάζοντας πίσω, 
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έβλεπε τα φωτισμένα σπίτια που άφησαν πίσω τους, τους 

κήπους και τα πάρκα. Κι όμως λίγα μέτρα μπροστά τους 

υπήρχε η πύλη του σκότους, το κατώφλι του ερέβους. 

Κοίταξε τον γέρο απορημένος και ρώτησε “Μα γιατί;” 

“Γιατί τους πολέμους και τους έρωτες τους αρχίζουμε 

όποτε θέλουμε και τους τελειώνουμε όποτε μπορούμε” 

απάντησε αποφασισμένα ο γέρος και γύρισε το βλέμμα 

του μπροστά. Τότε ο άλλος κατέβασε απαλά τα κουπιά, 

τα βύθισε ήρεμα στο νερό και άρχισε να τραβά αργά. Η 

βάρκα προχώρησε αθόρυβα και χάθηκε στο αιώνιο μαύρο 

που την περίμενε. Πίσω τους η βουβή πόλη έπαιζε ακόμα 

σαν θέατρο σκιών στους τοίχους της συνείδησής τους.....

*Απάντηση του Γιάννη Κουνέλλη στην ερώτηση του Bruno Corra 

"Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα στο ταξίδι", στη διάρκεια της 

κατάληψης της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Perugia
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Αίθουσα αναμονής

Να είχα ένα σπίτι σαν κι αυτά που μιλά 

ο Ελύτης. Με κρεβάτι μεγάλο και πόρτα 

μικρή. Που από τα παράθυρα του, όπου 

και να κοιτάξεις, να νομίζεις ότι τον 

κόσμο τον έφτιαξε ο Σεζάν και όχι ο Θεός όπως σ' έμαθαν.

Να μάθω να έχω τόσα όσα χρειάζομαι. Να περπατώ 

πάντα ξυπόλυτος στις μαυρόασπρες πλάκες, και να τρίβω 

το κορμί μου το μεσημέρι νωχελικά στα κρύα σεντόνια. 

Να ξυπνώ νωρίς χωρίς ανάγκη και να νοιώθω τον καφέ 

να απλώνει στον πρωινό αέρα. Θα είχα ένα παλιό ξύλινο 

τραπέζι, και πάνω του, εποχιακά φρούτα, χρωματιστές 

κούπες και τσίγκινες βουλωμένες καράφες. Λίγα ρετάλια 

ριγμένα από κάτω. Θα είχα και μια παλέτα μεγάλη σαν 

δίσκο γεμάτη λαδομπογιές. Θα περνούσα έτσι τα 

απογεύματα μου ταξιδεύοντας τις τρίχες του πινέλου μου 

στις θάλασσες των χρωμάτων μου. Φτιάχνοντας συνέχεια 

σαν τον Morandi τα ίδια πράγματα. Μόνο έτσι θα μου 

ανοιγόταν ο κόσμος. Κι εγώ θα προχωρούσα μαζί σου 

αέρινος και παντοτινός. Στα μικρά πέτρινα σοκάκια, και 

θα περνούσαμε μαζί σκύβοντας τις χαμηλές ξύλινες πόρτες 
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του νησιού. Το βράδυ θα πλήγωνα με το νύχι τον 

ασβεστωμένο τοίχο μέχρι να με πάρει ο ύπνος, ακούγοντας

από μακριά το ουρλιαχτό μιας γάτας ή τα βήματα 

ανθρώπου που απομακρύνεται.

Όμως εγώ.

Έχω ένα σπίτι πιο μεγάλο από μένα και δύσκολο σαν 

λαβύρινθο, γεμάτο αναστολές και αδιέξοδα. Σημειώσεις 

και αναμνήσεις παντού. Πράγματα που συνεχώς 

στοιβάζονται, και τα βράδια φοβάμαι μήπως σωριαστούν 

ξαφνικά και με πνίξουν. Άνθρωποι μπαίνουν και βγαίνουν

μιλώντας και χειρονομώντας περίεργα. Ξυπνάω με 

ξυπνητήρι και τρέχω τις δουλειές στο κατήφορο να τις 

φτάσω. Καθημερινά δένω κόμπους τα σχοινιά, βιδώνω 

σίδερα και απομονώνω σκιές και φώτα του δρόμου. Ο 

κόσμος μου κλείνει και μου αφήνει μόνο μια χαραμάδα να 

αναπνέω. Πίσω από τις στροφές του διαδρόμου, πίσω από

τις πόρτες των δωματίων, π αραμονεύει η στέρηση και η 

αποχή. Ένας παχύρρευστος πολτός συναισθημάτων 

μπαίνει από παντού σαν επιδημία. 

Κι όμως δεν γίνεται αλλιώς. 

Αυτό το σπίτι εγώ το αγαπώ. 

Δεν είναι σπίτι. Είναι μια πύλη. Στο χώρο και στο χρόνο 

μου. Μόνο από το πραγματικό αυτό σπίτι μου θα φτάσω 
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κάποτε στο πρώτο. Δεν ζω σε μια υπόσχεση. Ζω σε ένα 

προθάλαμο. Ό,τι περνά από δω εξαργυρώνεται στην 

τράπεζα των ονείρων μου. Δεν θα συμβιβαστώ με τίποτα 

λιγότερο από την άφιξη μου εκεί. Και κάτι τέτοιο είναι 

δύσκολο γιατί το τρένο του περνάει μόνο από αυτό το 

σταθμό που όλοι ξέρουν. 

Που λέγεται...εδώ! 

Νομίζω...

Περιμένω... 
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Αλληλογραφία στιγμών

“Μόνο μέχρι τις στιγμές προσπαθώ να 

φτάσω. 

Πέρα απ’ αυτές τίποτα. 

Μετά τα βλέμματα θολώνουν. 

Οι κινήσεις αγριεύουν και χάνουν το ρεύμα τους. 

Πάλεψα πολύ να μείνω στις στιγμές. 

Να κρατιέμαι στις απότομες πλαγιές της συνήθειας μου 

από τις μικρές ριζωμένες στιγμές της. 

Μόνο έτσι. 

Καμία επιείκεια. 

Όλη μου η ζωή μια ελεύθερη αναρρίχηση σ’ ένα κορμί. 

Φοβάμαι πως μια μέρα κάποιος θα με ρωτήσει με αυστηρό

ύφος και μια δόση ειρωνείας. «Συγνώμη αλλά…μόνο 

αυτό;» 

Μια ζωή ολόκληρη. 

Μόνο αυτό. 

Τα υπόλοιπα μου πέφτουν μεγάλα. Απλώνουν σαν ρούχα 
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δανικά πάνω μου και με χαλούν. 

Και οι στιγμές πρέπει να κρατούν το λίγο. 

Το απαραίτητο. 

Μια ηθική λιτότητα τις καθηλώνει στα λαγούμια του 

μυαλού μου ερημίτες. 

Σκέφτομαι το μυαλό μου σαν μια πελώρια κατακόρυφη 

πλαγιά ενός βουνού που χάνεται στα σύννεφα. Και πάνω 

του, σε μικρές σπηλιές μέσα, κείτονται οι στιγμές της ζωής

μου. 

Ό,τι κράτησα. 

Ό,τι έμεινε. 

Αναρριχιέμαι και τις ανακαλύπτω. Με ανακαλύπτω. 

Κάπου εκεί βρήκα εκείνη την κίνηση των ματιών σου όταν

προσπαθείς να καταλάβεις αν πραγματικά εννοώ όσα σου

λέω. Βρήκα το δάκρυ, εκείνο το πρώτο σου, που κύλησε 

μπροστά στη χειμωνιάτικη θάλασσα που σε άφηνε 

αβοήθητη να πονάς. Βρήκα όλους σου τους ψιθύρους 

κρυμμένους στα βάθη μιας αλήθειας ανείπωτης σαν 

αμαρτία. 
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Από παντού αναδύεται ένα μουρμουρητό σαν ίσο ψάλτη. 

Μέσα από την ομίχλη των αναμνήσεων. 

Ήχοι και μυρωδιές μου ανεβάζουν τον πυρετό και 

χάνομαι. 

Σαν τον Προμηθέα δεμένος στο μονόλιθο των στιγμών 

μου. Η απουσία σου μου ξεσκίζει τη σάρκα. 

Κι από την πληγή στάζει αργά σαν ορρός, ο ήχος των 

κυμάτων σου.”

Δίπλωσε το χαρτί 3 φορές πιέζοντας τις άκριες καλά. 

Υποσχέθηκε στον εαυτό του να μην το ξαναδιαβάσει. 

Φτάνει. 

Το γράμμα του έπρεπε να φύγει. 

Να βρει επιτέλους τον παραλήπτη του. 

Άνοιξε την παλάμη πριν τελειώσει το συλλογισμό του. 

Κοίταξε πίσω και είδε το χαρτί να πετά, να στροβιλίζεται, 

και να πέφτει στο νερό. 

Για λίγες στιγμές μπορούσε ακόμα να το διακρίνει μέσα 

στους αφρούς των κυμάτων. 

Μετά χάθηκε. 
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Βροχερή αμνησία

Κάθε φορά που βρέχει νομίζω πως 

ξεχνάω. Έτσι όπως πέφτουν ρυθμικά 

από τα κεραμίδια οι σταγόνες, έτσι όπως

κυλούν στις πλάκες της αυλής, νομίζω ότι

ξεπλένουν μαζί και τις μνήμες μου. 

Κι αρχίζω να ξεχνάω πράγματα, και μυρωδιές. Βλέμματα, 

φωνήεντα. Οι αναμνήσεις μου θα' ναι από νερομπογιά. Γι' 

αυτό απλώνονται διάφανες πάνω στη λευκή επιφάνεια της

ψυχής μου στρώνοντας γάζες αποχρώσεων τη μια πάνω 

στην άλλη. Αφήνουν να βλέπω πίσω τους τα παλιά και 

ξέρω κάθε στιγμή πώς έφτασα εδώ. Το παλίμψηστο των 

αναμνήσεων μου που η βροχή κάθε φορά το σβήνει και 

αυτό γράφεται ξανά και ξανά. Έτσι ξεχνάω ότι μια νύχτα 

έμεινες ώρα πολύ να βλέπεις τα φώτα της πόλης να 

κεντούν το σώμα της προσπαθώντας να μην σ' ακούσουν 

ότι κλαις. Ξεχνάω ότι κάποτε πέρασα διαμέσου μιας μάχης

και βγήκα από την άλλη μεριά αλώβητος. Ανάμεσα σε 

φλεγόμενα σπαθιά που στριφογύριζαν μανιασμένα, μέσα 

από αίμα και ιδρώτα. Ξεχνώ ότι κάποτε θα μυρίσω τα 

μαλλιά σου ξανά και θα σκεφτώ ότι μου θυμίζουν 

βρεγμένα φύλλα ριγμένα στη γη. 
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Όπως αυτά που βλέπω τώρα από τη χαραμάδα της 

κουρτίνας. 

Ατέλειωτα μικρά ρυάκια. Κυλούν και φεύγουν. 

Η μυρωδιά του καφέ με παρηγορεί. 

Περιμένει κι αυτή να σταματήσει η βροχή. 

Να πλύνει από πάνω μου τις μικρότητες της μέρας. Τις 

εφήμερες φοβίες και τ' αδιέξοδα. 

Να με ντύσει ξανά τα καθαρά ρούχα της ψυχής μου. 

Και φρεσκολουσμένο να με βγάλει στις πρώτες αχτίδες του

ήλιου. 

Προς το παρόν περιμένω τη βροχή. 

Και ξεχνάω. 
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Είμαι εσείς

Είμαι μια άγονη νεκρή ζώνη. 

Ερειπωμένη, χορταριασμένη σαν 

φάντασμα. Ανάμεσα στο συνειδητό και 

το υποσυνείδητο χωρίς να ξέρω 

πραγματικά σε ποιο ανήκω. 

Είμαι μια διεφθαρμένη διακυβέρνηση συναισθημάτων. 

Όταν οι προθέσεις μου είναι καλές δεν έχω τα μέσα και το 

αντίθετο. Κρατιέμαι από την Κυβέρνηση και την 

αντιπολίτευση του νου μου και ελπίζω μονάχα να 

καταφέρω να κρύψω τις ανασφάλειες μου πίσω από τους 

αψήφιστους νόμους και τα νομοσχέδια της βουλής των 

αντιπροσώπων της ανικανότητάς μου. Τα αποθέματα της 

ηθικής μου οικονομίας εξανεμίζονται γιατί δεν έχω ούτε 

σχέδιο ούτε διορατικότητα. Απλά υπάρχω για να κάθομαι

πάνω στην χαμένη ευθιξία μου που δεν τη βρίσκω ποτέ. 

Αγνοούμενη κι αυτή, σαν του άλλους. Της εισβολής, της 

δικοινοτικής διαμάχης, της διένεξης, εκείνου του καυγά 

τέλος πάντων του 74. Έχασα την ταυτότητα μου που δεν 

είχα ποτέ αλλά "έχουν γνώση οι φύλακες!" Δεν ανησυχώ. 

Θα μου την βρουν οι έρευνες των ερασιτεχνών 
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εμπειρογνωμόνων της ανεπάρκειάς μου. 

Ούκ ελάττω τον εγωισμό μου παραδώσω! 

Είμαι μια δοτή λύση στην πνευματική ξηρασία μου. Θα 

αφαλατώσω τις αναμνήσεις μου και θα τις ανακυκλώσω 

να νομίζω ότι θυμάμαι ξανά. Θα τις αντλήσω από την 

πλωτή μονάδα της παιδικής μου ηλικίας για να ξεχάσω. 

Να ξεχάσω πως δεν ξεχνώ και να ξαναγράψω την ιστορία 

μου να εξευρωπαϊστώ. 

Είμαι ένα επαναπροσεγγιστικό αδιέξοδο που θα 

επανέλθω. Γιατί δεν έφυγα ποτέ από το τραπέζι. 

Διαπραγματεύομαι την καθημερινή μου ευτυχία και 

καταλήγω συνέχεια σε οδυνηρούς συμβιβασμούς. 

Ντύνομαι κόκκινη γραμμή τα καρναβάλια. Χαμογελώ, 

αγκαλιάζομαι, πανηγυρίζω! Αναπολώ τα παλιά και 

δηλώνω αισιόδοξος. 

Έχω μια βαριεστημένη κρατική μηχανή που αγκομαχά στο

ανήφορο της λύσης. Της αλλάζω μίζες και φακελάκια κάθε

μήνα. Τραβά λίγο και μετά κωλώνει. Τη συντηρώ στα 

χρεοκοπημένα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων της 

συνείδησής μου. Και όσο μας πάρει. Μετά βλέπουμε. 

Έτσι είμαι εγώ. Ζω το σήμερα, τη στιγμή! Αρπάζω τον 
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ταύρο από την ουρά και με σέρνει. Σε μια ατέλειωτη 

κατρακύλα που όλο λες πιο κάτω δεν έχει. Και όλο 

ανακαλύπτεις πόσο λάθος είχες. Γίνομαι ψεύτης μόλις 

προφέρω την αλήθεια. 

Είμαι ο καθρέφτης σας. Είμαι εσείς.
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Η αδελφή μου από το τάγμα του Πέλεκυ

Κάποιες φορές, οι νύχτες φουσκώνουν 

και πονούν σαν απόστημα. 

Οι κακές σκέψεις, που η μέρα δεν 

κατάφερε να απολυμάνει, γεμίζουν το 

σκοτάδι μου πύο και πυρετό. 

Ζέστη ανυπόφορη στο στριφογύρισμα του σεντονιού.

Η ιδέα του πρωινού που έρχεται, δεν με παρηγορεί. 

Με καθησυχάζει όμως προσωρινά, σαν παυσίπονο. 

Αυτές τις νύχτες δεν χωράω πουθενά. 

Μεγαλώνω και ακουμπώ ενοχλητικά στους τοίχους, στο 

ταβάνι, στις πόρτες του στενού δωματίου, σ' ένα στενό 

σπίτι, σε μια πόλη σε μια χώρα μικρή λιλιπούτεια. 

Όλα γίνονται λίγα και μικρά. Δεν μου φτάνει ο χρόνος. 

Δεν μου φτάνει το οξυγόνο του κόσμου ούτε για μια 

ανάσα. Ένα ποτήρι νερό τα χαράματα, διάλειμμα από την

κόλαση. Οι δαίμονες ετοιμάζονται να φύγουν.

Μικραίνω πάλι κι εγώ. Να χωρέσω στη στολή της μέρας. 

Αυτής με τα ευγενικά χαμόγελα και την αυτοπεποίθηση. 

Δεν είμαι άλλος. Έχω να φροντίσω όμως και τη μικρή, 

σιαμαία μου αδελφή. Ήμαστε ενωμένοι στη μνήμη. 

Η διαδικασία διαχωρισμού κρίθηκε επικίνδυνη και έτσι 
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πρέπει να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλο για πάντα.

Κάθε βράδυ αναχωρεί για το Τάγμα του Πέλεκυ στην 

Τόρρτολα και το πρωί επιστρέφει εξαντλημένη από τις 

μάχες.

Ρίχνει τη βαριά πανοπλία της στο κρεββάτι, την ώρα που 

το ξυπνητήρι μου ξελαρυγγιάζεται.   

Κάθε πρωί φεύγω για τη δουλειά, την ώρα που εκείνη 

επιστρέφει από το μεσαίωνα.

Έτσι θα ξυπνώ και έτσι θα κοιμάμαι. 

Μια ζωή ολόκληρη.
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Μια Ασίζη σαν ζωή

Προσπαθώ να μην χαζεύω δεξιά και 

αριστερά με το στόμα ανοιχτό σαν 

τουρίστας. Μόλις συνειδητοποιώ πως το 

κάνω, κατεβάζω απότομα το βλέμμα και 

το καρφώνω στο πεζοδρόμιο ανοίγοντας

ταυτόχρονα το βήμα μου έτσι ώστε να μοιάζει ότι κάπου 

πηγαίνω βιαστικά. Σε μια συνάντηση τάχα, και έχω 

αργήσει. Με ενθουσιάζει η ιδέα να μοιάζω με άνθρωπο 

που έζησε όλη του τη ζωή εκεί. Παρά με κάποιον που 

μόλις κατέβηκε από ένα λεωφορείο γεμάτο ανόητους  

συνταξιούχους και προσπαθεί να ζήσει όσα περισσότερα 

μπορεί μέσα σε δυόμιση ώρες. 

Περπατώ γρήγορα και κοιτάζω τις πλάκες του δρόμου. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά τουβλάκια, ίδια εδώ και 

εκατοντάδες χρόνια. Πάνω τους σύρθηκαν αγιασμένα 

σαντάλια και ράσα Καρδινάλιων. Δεν μαθαίνεις μόνο 

βλέποντας τις εντυπωσιακές πλατείες και τους τρούλους. 

Ίσως μαθαίνεις ακόμα περισσότερα κοιτάζοντας τους 

αριθμούς στις εξώπορτες των σπιτιών, τους μηχανισμούς 

που ανοιγοκλείνουν τα φυλλαράκια στα παράθυρα και τα

ονόματα των δρόμων. 
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Αυτή η πόλη ανηφορίζει συνέχεια. 

Νιώθεις πως όλα σου αποκαλύπτονται μόνο μετά που 

έχεις ιδρώσει στον ανήφορο για να τα φτάσεις. Ακόμα και

όταν επιστρέφεις κατηφορίζοντας πάλι κουράζεσαι. Ίσως 

γιατί τότε ανεβάζει στροφές το μυαλό για να σε πείσει πως

δεν ήταν ψέματα. 

Ακόμα περπατώ γρήγορα και σκέφτομαι.

Σταματώ και γυρίζω το κεφάλι μου απότομα σαν 

στρατιώτης σε τιμητικό άγημα. Προσπαθώ πολύ να μην 

αλλάξω το αδιάφορο βλέμμα που με κόπο διατηρώ ενώ τα

μάτια μου κρατιούνται να μην λιώσουν σε δάκρυα. 

Ανάμεσα σε δυο στέγες με διαφορετικό ύψος, και στο 

χώρο που αφήνουν μεταξύ τους δυο μεταλλικές 

υδρορροές, βλέπω να μου ανοίγεται μια πεδιάδα της 

Ομβρικής από τους πρόποδες των σπιτιών μέχρι το άπειρο.

Διακρίνω μερικές αποθήκες του σταθμού, τη γραμμή του 

τρένου, ελάχιστα σπίτια και στο βάθος ένα δρόμο. Δεν 

πρέπει να είναι ο αυτοκινητόδρομος. Μετά ακόμα κάποιοι

λόφοι χάνονται ξανά. Ομίχλη. Χρώματα. Ουρανός. 

Πόσο περίεργο είναι να κοιτάζεις από το ύψος ενός λόφου

την πεδιάδα κάτω και να νιώθεις ότι κοιτάζεις από το 

θρόνο του Θεού στα κράσπεδα της γης, τις ψυχές των 
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ανθρώπων. Δυο άσπρα περιστέρια διασχίζουν διαγώνια 

το κάδρο μου. Ξαφνικά κυλιέμαι στ' αγκάθια βουβός και 

ματώνω. Κι εκεί που στάζει το αίμα μου φυτρώνουν 

τριανταφυλλιές. Απλώνω τα χέρια, σ' ένα αόρατο σταυρό,

και τα περιστέρια του κόσμου έρχονται να φάνε από τις 

ανοιχτές παλάμες μου. Μιλώ στα ζώα και στα δέντρα . Η 

είδηση του θανάτου ενός ιππότη, καλού μου φίλου, μου 

φέρνει δάκρυα όμως εγώ ξορκίζω τους δαίμονες της πόλης 

και με το λόγο του θεού τους διώχνω μακρυά. Δυο χοντροί

αδερφοί μου έρχονται να μου φέρουν άσχημα νέα. 

Κάποιος με μισεί. Κάποιος σχεδιάζει το θάνατο μου. 

Νοιώθω κουρασμένος. Γέρνω αργά το κεφάλι σε μια 

παλάμη που με κρατά απαλά και κλείνω με ειρήνη τα 

μάτια. Στην υγρασία ενός βράχου που με προστατεύει για 

πάντα, στη γαλήνη ενός ναού που δεν ήθελα ποτέ μου.

Αφήνω το κεφάλι μου να πέσει μπροστά. Κοιτάζω 

αφηρημένα τα παπούτσια μου και θυμάμαι τον 

Καζαντζάκη. Νοιώθω τα χείλη μου στεγνά και το στόμα 

μου πικρό φαρμάκι. Με λίγη προσπάθεια γυρίζω και 

κοιτάζω το δρόμο που μόλις έχω ανεβεί. Θα μπορούσα να 

συνεχίσω κι άλλο. Ξέρω ότι πίσω μου το σοκάκι ακόμα 

ανηφορίζει. Δεν αντέχω. Το σώμα μου γίνεται βαρύ λες 
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και επέστρεψα από μακριά. Αρχίζω να κατεβαίνω. 

Επιστρέφω και ταλαιπωρώ το μυαλό μου όπως πάντα με 

λογοπαίγνια. 

Δεν ξέρω, σκέφτομαι, αν έζησα μια Ασίζη σαν ζωή 

ολόκληρη ή μια ζωή ολόκληρη σαν Ασίζη...

Μικρές, αποκλίνουσες σκέψεις  79



Παντού προσωρινά

Πάντα περαστικός. Σαν περιηγητής στα 

μονοπάτια της εξαντλητικής μου 

επανάληψης. Τα παπούτσια της 

υπομονής μου λιώνουν συνέχεια.. 

Και εκεί που λέω θα μείνω έτσι, 

ξυπόλυτος, με τη γυμνή μου εμμονή να ακουμπά στη ζεστή 

ανάμνηση, πάντα κάτι συμβαίνει και βρίσκομαι πάλι με 

καινούργια υποδήματα. Περπατώ ξανά, γρήγορα και 

αποφασιστικά, αναζωογονημένος και πιάνω τις  

πτυχώσεις της εικόνας σου σαν ριπές αέρα. Ανεπαίσθητες 

σαν χτύπος ρολογιού σε κλειστό δωμάτιο. 

Θυμάμαι κάποιες τσαλακωμένες φωτοτυπίες, το 

γεωμετρικό λύγισμα του καρπού που μου θύμιζε το βιολί 

του Μπρακ, το κρύο αλουμίνιο μιας μπαλκονόπορτας και 

μια άβολη καρέκλα γραφείου. Θυμάμαι ακόμα ένα 

ντελικάτο βραχιόλι που όλο νόμιζα ότι θα σπάσει και θα 

γίνει κομμάτια, στις σκάλες, στο πάτωμα. Το παιχνίδι αυτό

δεν θα με αφήσει ποτέ. Κάθε φορά που γυρνώ το κεφάλι 

είναι εκεί. Μια άλλη ταινία παίζει συνεχώς στο φόντο. 

Κάνει ζέστη. 

Μερικές φορές δεν αντέχεται. 
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Στα βροχερά χαρακώματα

Βρέθηκα ξαφνικά στα μουχλιασμένα 

συμμαχικά χαρακώματα. Που μπορεί και

να σημαίνει πως τα πράγματα δεν πήγαν 

ακριβώς όπως τα περίμενα. Νοιώθω 

άχρηστος και ανένταχτος. Αφήνω τη 

μονάδα μου και περπατώ ώρες πολλές ανάμεσα σε 

ταλαιπωρημένους στρατιώτες, ριγμένους δεξιά κι 

αριστερά σαν πτώματα. Στην αρχή τους παρατηρώ, αλλά 

μετά από λίγο χάνονται και γίνονται ένα με τα τσουβάλια 

και τις κάσες με τα πυρομαχικά. 

Τα χαρακώματα είναι ατελείωτα. Δεν γνώρισα ποτέ μου 

κανένα, ούτε άκουσα ποτέ κάποιον που να έχει δει το 

τέλος ενός χαρακώματος. Τραβούν και σχίζουν το δέρμα 

της γης. Πληγές που δεν κλείνουν ποτέ και χάσκουν στον 

ουρανό όπως εκείνη η νεκρική κοιλότητα στην «Κηδεία 

στο Ορνάν» του Κουρμπέτ. Τα χαρακώματα είναι 

ατέλειωτα. Αυτό κάνει την περιπλάνηση μου ακόμα πιο 

μάταιη και άσκοπη. Σέρνομαι σε ένα στείρο 

προκαθορισμένο ταξίδι. Δεν έχω ξεκινήσει από πουθενά 

και πουθενά δεν πάω. Περπατώ επί τόπου. Σπαρμένοι 

άνθρωποι σ’ ένα υγρό αυλάκι . 
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Κάποτε σκέφτομαι πως μια μέρα το τεράστιο χέρι του 

Θεού με μια κίνηση θα μας σκεπάσει εδώ μέσα ζωντανούς. 

Και μετά θα βρέξει. Θα βρέξει πολύ. Να πλημμυρίσουν τα 

βομβαρδισμένα χωράφια. Και μετά θα κάτσει και θα 

περιμένει να βλαστήσουμε. 
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Στο σταθμό της απουσίας

Στην αρχή την έψαξε απελπισμένα. 

Τρέχοντας στα πεζοδρόμια και 

κτυπώντας απρόσεχτα τους περαστικούς.

Γυρνούσε το κεφάλι δεξιά, αριστερά, 

κοιτάζοντας στον ορίζοντα και στις 

παρόδους. Δεν γίνεται να άνοιξε η γη και να την κατάπιε. 

Αποφάσισε ότι πρέπει να ηρεμήσει. Αν υπάρχει μια 

πιθανότητα να σκεφτεί λογικά είναι αυτή. Περπάτησε 

αργά, προσπαθώντας να κρατήσει το ρυθμό του 

βηματισμού του. Σκέφτηκε το “βημα ελαφρύν υψήσυχνον!”

του Εμπειρίκου. Άραγε κάτι τέτοιο να εννοούσε; Τώρα 

κοίταζε πιο διερευνητικά. Καχύποπτα. Έσπρωχνε το 

βλέμμα πίσω από τα κεφάλια των περαστικών για να 

ανιχνεύσει. Κάπου θα την βρει. Θα πιάσει ξαφνικά ένα 

τίναγμα των μαλλιών της, τη μυρωδιά του μεικ-απ της. Θα 

νοιώσει το περπάτημα της. Τίποτα... 

Περπάτησε ώσπου ο κόσμος αραίωσε. Μπορεί και να ήταν

ήδη αργά. Μπορεί και να είχε φτάσει μακριά από το 

κέντρο. Συνέχισε να την ψάχνει. Μάταια, κουραστικά, 

απελπισμένα. Έχασε κάθε δύναμη, σχεδόν κάθε ελπίδα. 

Ψάχνοντας την, έψαχνε και το λόγο που το έκανε. Την 
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ήθελε τώρα και την έχανε κάθε στιγμή πιο πολύ, πιο 

μακριά. Σύρθηκε στις σκάλες ενός σταθμού. Μηχανικά 

κατέβηκε και στάθηκε μπροστά στις ράγες. Ένοιωσε τον 

συμπιεσμένο αέρα του συρμού που έφτανε. Ούτε που 

θυμάται τις πόρτες που άνοιξαν. Πως μπήκε και κάθισε 

στο άδειο βαγόνι. Ένα σκαθάρι διασταύρωσε τα 

σκαλοπάτια. Λες να σημαίνει κάτι; Να είναι ένα σημάδι; 

Μπα. Ψαχουλεύοντας τις τσέπες βρήκε την χθεσινή 

απόδειξη από το πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα 

άγγιξε με το χέρι το μολύβι στην άλλη τσέπη. Ακούμπησε 

πάνω στο γόνατο και άρχισε να γράφει γρήγορα. 

“Έφυγες τόσο όμορφα. Ανυποψίαστα. Αθόρυβα. Έτσι 

όπως ποτέ δεν το περίμενα. Δεν σ' άκουσα. Απλά γύρισα 

και δεν ήσουν εκεί. Η απουσία σου δεν πονά σαν πληγή 

όπως νόμιζα. Μπάζει συνέχεια σαν ανοιχτό παράθυρο κι 

αυτό πονάει περισσότερο. Σε έψαξα σε ζήτησα παντού 

και κατά βάθος ήξερα πως δεν θα σε βρω πουθενά. Απλά 

ικανοποιούσα την ανάγκη μου να σε ψάξω για να νιώσω 

καλύτερα μετά ότι εγώ τουλάχιστον προσπάθησα. Δεν 

κάνει καμιά διαφορά, πίστεψε με. Κάνει κρύο και 

ζαλίζομαι γιατί σου γράφω και το βαγόνι κουνιέται. 
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Πρόλαβα να κρατήσω από σένα τόσο όσα χρειάζονται 

για να δακρύζω το βράδυ όταν σε σκέφτομαι. Ώσπου να 

συνηθίσω δηλαδή. Με μια απουσία και ένα κενό δεν 

ζούμε πάντα; Από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Πόσο 

παρηγορούν οι γενικεύσεις, και πόσο απογοητεύουν την 

επόμενη στιγμή. Ελπίζω να είσαι καλά. Ελπίζω να είσαι 

μακριά. Εγώ θα συνεχίσω να σε ψάχνω.” 

Ένοιωθε καλύτερα να το αφήσει έτσι με μια υποψία 

ατέλειωτου, χωρίς ευχές, φιλιά αγάπες κλπ. Ακούμπησε το

χαρτί στο διπλανό κάθισμα. Αφού δεν είναι πουθενά τότε 

έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι παντού, σκέφτηκε. 

Κι αν είναι παντού τότε σίγουρα θα το δει. Γύρισε να 

κοιτάξει τη διαδρομή και αμέσως μετά, με μια απότομη 

κίνηση ακούμπησε το μολύβι πάνω στο σημείωμα. “Που 

ξέρεις; Μπορεί να θέλει να απαντήσει”, σκέφτηκε πάλι. 

Εκείνη τη στιγμή το τρένο σταμάτησε στο σταθμό του. 

Ακριβώς στην ώρα, σκέφτηκε και χαμογέλασε. Σηκώθηκε 

χωρίς να κοιτάξει ξανά το σημείωμα και βγήκε από το 

βαγόνι. Χαμογελούσε και κοίταζε γύρω του. “Αχ αυτές οι 

συμπτώσεις!” μουρμούρισε. “Αχ αυτές οι συμπτώσεις!”
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Τα τρένα που δεν ήρθαν ποτέ

Από νωρίς οι φίλοι μου ετοίμασαν τις 

βαλίτσες τους και στάθηκαν 

υπομονετικά στο σταθμό του τρένου. 

Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί. Σαν 

να το είχαν προσχεδιασμένο, σαν έτοιμοι

από καιρό, που λέμε, κοιτάζοντας τους υπόλοιπους με 

απαξίωση, ίσως και με απορία. Σαν να έλεγαν, εσείς δεν 

θα φύγετε; Μα σοβαρά, σκοπεύετε να μείνετε εδώ; Αρχικά 

ήταν λίγοι. Με τον καιρό πολλαπλασιάστηκαν. Όλο και 

περισσότεροι ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους και στέκονται 

στο σταθμό. Τώρα αυτοί που δεν φεύγουμε, είμαστε οι 

λίγοι, οι παράξενοι. Και λέω, αυτοί που δεν φεύγουμε, 

γιατί οι άλλοι δεν είναι πως έφυγαν ποτέ. Απλά 

περιμένουν να φύγουν. Χρόνια ντυμένοι με κοστούμια και

φορέματα, με τις βαλίτσες έτοιμες και το βλέμμα 

κολλημένο στη στροφή των ραγών. Το μακιγιάζ χάλασε, 

τα μεταξωτά πουκάμισα έλιωσαν, όμως αυτοί περιμένουν. 

Κράτησαν μια αναμονή και μια ελπίδα στην έκφραση που 

προδίδεται από την κουρασμένη τους ματιά. Δεν χάνουν 

ευκαιρία να δηλώσουν “Εμείς φεύγουμε”. Διηγούνται 
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ιστορίες για τρένα που καθυστέρησαν αλλά στο τέλος 

έφτασαν, για μακρινούς προορισμούς και για ταξιδιώτες 

που επέμεναν και στο τέλος τα κατάφεραν. Σταμάτησαν 

να με κοιτάζουν με λύπη. Μάλλον με ζήλια με βλέπουν. 

Γιατί εγώ δεν περνάω τις μέρες μου στο σταθμό. Εγώ 

τρέχω πάνω κάτω στα χωράφια, στους δρόμους. 

Σκαρφαλώνω στα δέντρα και στις ταράτσες των σπιτιών. 

Αν θέλω, τα βράδια, κοιμάμαι έξω κάτω από τ’ αστέρια, 

και το χειμώνα διαβάζω τους ύμνους στη νύχτα, του 

Novalis μπροστά από τ’ αναμμένο τζάκι με ένα ποτήρι 

κονιάκ στη ζεστή παλάμη μου. Τραγουδάω ερωτευμένος 

στο μπάνιο και τις Κυριακές ψαρεύω κυπρίνους με τους 

φίλους μου στη λίμνη. Όμως αυτοί περιμένουν στο σταθμό.

Είναι σίγουροι πως όλες αυτές οι θυσίες κάποτε θα 

ανταμειφθούν. Ονειρεύονται να φύγουν. Γι αλλού. Να 

βρουν άλλους ανθρώπους, σε άλλους τόπους σε άλλους 

ουρανούς. Περιμένουν στο σταθμό το τρένο που θα τους 

δώσει μια άλλη καλύτερη ζωή σε μια καλύτερη πόλη. 

Αλλά το τρένο δεν έρχεται. Και κανένας δεν φεύγει. Απλά

μένουν στάσιμοι σε μια καταραμένη μετάβαση που δεν 

λέει να καταλήξει. Τους φταίμε κι εμείς που δεν λέμε να το

πάρουμε απόφαση ότι εδώ είναι μια κόλαση. Που δεν 

ετοιμάζουμε κι εμείς τις αποσκευές μας και δεν πάμε να 
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σταθούμε δίπλα τους για συμπαράσταση. Τα χρόνια 

περνούν κι αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Καταριούνται την 

τύχη τους. Βρίζουν τη μοίρα τους που τους έθαψε σ’ αυτόν

εδώ τον τόπο. Και δεν ξέρουν τι πονά περισσότερο. Το 

άπιαστο όνειρο που δεν έρχεται ποτέ ή τα χρόνια που 

περνούν στο σταθμό περιμένοντας.
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Το χτες που σκεφτόταν πολύ

Το χτες μεγάλωσε. 

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, από τότε 

που ήταν ακόμα Σήμερα, φάνηκε ότι θα 

μεγάλωνε πολύ. 

Ζωηρό και περίεργο, φιλόδοξο και 

ικανό. Ένοιωθε μοναδικό, ανεπανάληπτο. 

Κι ας ήταν όπως όλα τα Σήμερα, μόλις γεννηθούν. 

Με τους δείκτες του χρηματιστηρίου του ν' 

ανεβοκατεβαίνουν, με τους πολέμους και τις επαναστάσεις

του, με τα συμφέροντα, τις φιλανθρωπίες και τα 

σκάνδαλα του. Με τις συνωμοσίες, τις συναυλίες, τους 

σεισμούς και τα θανατηφόρα τροχαία του στην εθνική. 

Ένα Σήμερα με τα όλα του. Κοιταζόταν στον καθρέφτη 

και καμάρωνε. Κι ας ήξερε πως όλα τα Σήμερα το ίδιο 

σκέφτονται. 

Το μεσημέρι σταμάτησε να ξεκουραστεί κι όταν ξύπνησε, 

βρισκόταν ήδη στην τροχιά του σούρουπου. 

Ώριμο. 

Με διάθεση αυτοκριτικής. 

Με χιλιάδες αναμνήσεις. 

Κουρασμένο αλλά σοφό. 
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“Ως Σήμερα, έκανα ό,τι μπόρεσα”, σκεφτόταν. 

Το φως λιγόστευε, και μπροστά στην αιώνια θάλασσα, 

είδε το βράδυ να φτάνει κι ένοιωσε μοναξιά μόλις 

κατάλαβε πως σε λίγο, ένα καινούργιο Σήμερα θα 

γεννηθεί. 

“Πότε ήμουν αύριο;” σκέφτηκε. 

“Και ανυπομονούσα να γίνω Σήμερα. Ν' αλλάξω τον 

κόσμο. Να γυρίσω τα μέσα έξω σαν γάντι;” 

Καθώς τα σκεφτόταν αυτά, η μέρα χάραξε και πάλι. 

Στα δεξιά του ένας βράχος που του έμοιαζε, έβρεχε τα 

πόδια του στο κύμα . 

Στ' αριστερά του, μια σειρά από άλλους βράχους, που όλο 

το βράδυ δεν φαίνονταν καθόλου. Ίδιοι μ' αυτόν, αλλά 

τόσο διαφορετικοί κατά βάθος, ο ένας δίπλα στον άλλο. 

Μια γραμμή που προσκυνούσε τον αφρό του κύματος και 

χανόταν στον ορίζοντα. 

“Πότε πρόλαβα κι έγινα χτες;” συλλογίστηκε, “ποιου το 

αύριο να είμαι τώρα;” 
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Amused to death

Προτείνω να βρεθούμε μια μέρα σε μια 

μεγάλη αίθουσα απ' αυτές στα 

παραμύθια, με τις πριγκίπισσες και τους 

ιππότες. 

Θα είναι όλοι εκεί.

Φτωχοί και πλούσιοι, υπάλληλοι, προϊστάμενοι, Γενικοί 

Διευθυντές, εκπρόσωποι και βουλευτές. Αξιωματούχοι, 

συνταξιούχοι, άνεργοι και φοιτητές, σ' ένα τεράστιο 

τελευταίο πάρτι, σαν αυτό του Κηλαηδόνη.

Πλούσιο μπουφέ, με μυθικά gourmet εδέσματα από τους 

πιο γνωστούς σεφ. Τα καλύτερα Chateau του Saint Émilien

θα ανοίξουν τις σπουδαιότερες ρεζέρβες τους, και οι 

φελλοί από τις σαμπάνιες θα εκρήγνυνται συνεχώς στον 

αέρα κεντώντας τις τροχιές τους ανάμεσα στα κρύσταλλα 

των πολυελαίων.

Μουσική παντού, χορός μέχρι εξάντλησης και διασκέδαση

χωρίς όρια.

Όλοι μαζί, ενωμένοι, κάτω από την ίδια στέγη της 

αγαπημένης σε όλους άπληστης κατανάλωσης. 

Θα φάμε, θα πιούμε, θα γελάσουμε σαν να' ναι η 

τελευταία φορά. 
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Θα τα δώσουμε επιτέλους όλα. 

Κυριολεκτική διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσεως.

Και λίγο πριν χαράξει, εξαντλημένοι από το φαΐ, 

ζαλισμένοι από το ποτό και το χορό, κουρασμένοι από τα 

γέλια, θα υψώσουμε τα γεμάτα ακόμα ποτήρια μας στον 

ουρανό σε μια τελευταία πρόποση. 

Πρωθυπουργοί και Πρόεδροι. 

Δικτάτορες και βουλευτές. 

Κομματάρχες και ψηφοφόροι.

Όλοι μαζί, με ένα στόμα, θα φωνάξουμε.

“Στην απληστία μας !!!”

Και μετά ο πλανήτης ολόκληρος θα ξαπλώσει λιπόθυμος 

από τη διασκέδαση, στο λερωμένο πάτωμα της γης, και θα

πεθάνει. 

Στο φόντο θα ακούγεται μόνο το κλάμα ενός μωρού, και 

από κάποιο βρώμικο ηχείο που θα στάζει σοκολάτα θα 

παίζει “...this species has amused its self to death..”, με τη 

φωνή του Roger Waters να σβήνει κι αυτή αργά ....

92 Μικρές, αποκλίνουσες σκέψεις



Συλλέκτης στιγμών

Τι να τις κάνω τις ώρες, τις μέρες, τα 

χρόνια;

Εγώ συλλέγω στιγμές.

Εξάλλου τα υπόλοιπα κοστίζουν, κι 

εμένα δεν μ' έχουν καλομάθει στην 

πολυτέλεια τους.

Οι μικρές μου στιγμές κρατούν την ζωή μου, γνωρίζουν 

την ουσία της, δικαιολογούν τις ανάσες μου. 

Ελπίζω μια μέρα να συνταξιοδοτηθώ από τη βιομηχανία 

του μέλλοντος, και να έχω επιτέλους κι εγώ χρόνο ν' 

ασχοληθώ μαζί τους. Θα τις συγυρίζω, θα τις συντηρώ, θα 

τις δείχνω με καμάρι στους λίγους, έμπιστους φίλους. 

Οι στιγμές μιας ζωής. 

Μικρές, περιεκτικές, μοναδικές, ανεπανάληπτες.

Θα τις έχω ταξινομημένες με προσοχή στα υγρά υπόγεια 

του μυαλού μου και μόνο εγώ θα ξέρω τη σειρά τους. Για 

τους άλλους μπορεί όλα να φαίνονται ακατανόητα. 

Κανείς δεν θα ξέρει γιατί η λερωμένη ραφή ενός 

δερμάτινου καφέ καναπέ, βρίσκεται δίπλα σε μια 

χαλασμένη περσίδα παραθύρου που έχει χρόνια να 

ανοίξει. Κι όλ' αυτά, δίπλα σε μια εφηβική παλάμη που 
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κρατά με δύναμη μια χειρολαβή σε λεωφορείο. Όλα θα 

είναι ιεραρχημένα, ταξινομημένα και θα περιμένουν τη 

μεγάλη στιγμή. Αυτή που θα λείπει για να ολοκληρωθεί η 

συλλογή μου. Τη στιγμή που δεν θα δω ποτέ.
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Ο τυφλός υπέρ-ήρωας

Έχω μια ματιά διαπεραστική, σαν 

παιδικός υπέρ-ήρωας κινουμένων 

σχεδίων. 

Το απόγευμα κάθομαι στο μπαλκόνι και 

καρφώνω το βλέμμα μου στη γειτονιά. 

Ανάμεσα στις πολυκατοικίες, στα δέντρα των δρόμων, 

στις δορυφορικές κεραίες. 

Μπορώ να βλέπω μέσα από τους τοίχους των σπιτιών και 

πίσω από τα κτίρια.

Δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να εμποδίσει τη ματιά 

μου να ταξιδεύει ακούραστη και ανενόχλητη σαν σκέψη 

χωρίς όρια. 

Πίσω από τα σπίτια έχει άλλα σπίτια, και γειτονιές και 

πάρκα. Ατέλειωτους λόφους στα όρια της επαρχίας, και 

μετά βουνά. Μεγάλα γκρίζα βουνά που μέσα τους 

κρύβονται εκατοντάδες στρώσεις από παγωμένες λάβες 

και μέταλλα. 

Πιο πίσω βλέπω την αυτοκρατορική θάλασσα με όλες της 

τις αποχρώσεις και ύστερα άλλες χώρες, με περίεργα 

σχήματα και παράξενες πόλεις. Ποταμούς, γκρεμούς και 

φαράγγια. Φτωχογειτονιές και ανθοστόλιστες λεωφόρους. 
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Μαγευτικά ηλιοβασιλέματα στις λίμνες του Βορρά και 

μακρινές αξημέρωτες νύχτες στην Αρκτική τούνδρα.

Η ματιά μου φτάνει πίσω από ένα ηλικιωμένο κύριο, με 

μαύρα γυαλιά, που κάθεται ατάραχος μέσα σε μια 

τεράστια χαοτική βιβλιοθήκη σαν λαβύρινθος. Φαίνεται να

παρατηρεί με προσοχή μια σειρά από σκονισμένα βιβλία 

με βυσσινί εξώφυλλο. Κατά βάθος, αφήνει το βλέμμα του 

να ταξιδέψει, όπως κι εγώ. Κοιτάζει κι αυτός μέσα από 

τους τοίχους και τις πόλεις. Μέσα από τα πρόσωπα και τις

ψυχές τους. Κοιτάζει για ώρα πολλή. Ώσπου στο τέλος, 

βλέπει ένα άνθρωπο που μου μοιάζει. Κάθεται απόγευμα 

στο μπαλκόνι του και παρατηρεί με τη διαπεραστική του 

ματιά τον κόσμο.
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Παρίσι

Κόσμος παντού.

Κινείται αργά και τον προσπερνά σαν 

παχύρρευστη μάζα. 

Νοιώθει λίγο κουρασμένος .

Κατέβηκε στον σταθμό του Trocadero 

και περπάτησε μέχρι το Palais de Chaillot. Κάθισε στα 

σκαλιά της πλατείας χωρίς να κοιτάξει απέναντι. 

Τα συντριβάνια έβρεχαν τον ουρανό, την ώρα που 

νύχτωνε γρήγορα.

Ακούμπησε τους αγκώνες πίσω και άφησε τη ματιά του να

φύγει στο άπειρο.

Η τεράστια ατσάλινη βελόνα, ήταν καρφωμένη στο 

κέντρο της πόλης.

Με τις ρίζες της βαθιά χωμένες στο παριζιάνικο υπέδαφος. 

Έπιανε λες τις δονήσεις του κόσμου, και τις έστελνε πέρα 

στην έναστρη νύχτα. 

Γιατί η πόλη του φωτός, είχε κι αυτή τις σκιές της. 

Οι ανολοκλήρωτοι έρωτες, οι λέξεις που δεν ειπώθηκαν 

ποτέ, οι τροχιές που τελευταία στιγμή δεν συναντήθηκαν, 

έστελναν τα αόρατα σήματα τους υπόγεια στο σύστημα 

των τελλουριακών ρευμάτων, που με τη σειρά τους, τα 
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οδηγούσαν στην καρδιά του ατσάλινου αισθητήρα. 

Κι εκείνος, μέσα από τόνους σίδερο, τα εκτίνασσε στον 

ουρανό. Στον κόσμο, στο σύμπαν. 

Η πελώρια κεραία υψωνόταν, από τον ομφαλό της γης ως 

τα γκρίζα σύννεφα, και μπορούσε να δει τα πάντα. Σαν τα

πρώτα ρωμανικά καμπαναριά, γινόταν το μάτι του Θεού 

που βλέπει και ξέρει.

Κι αυτός, προσκυνητής στα πόδια του που καθώς νύχτωνε

τον έβλεπε να ανάβει αργά τα φώτα του.

Μια ομάδα τουριστών πέρασε από δίπλα, κι εκέινος 

άκουσε την ξεναγό να λέει: “...συνάντηση εδώ σε μια ώρα. 

Κάτω από τον πύργο του Άιφελ!”

Χαμογέλασε.

Είχε σχεδόν ξεχάσει πως ο κόσμος τον γνώριζε μ' αυτό το 

όνομα, και πως τον έβλεπε απλά ως αξιοθέατο. 

98 Μικρές, αποκλίνουσες σκέψεις



Χωρίς λόγια

“Εσείς γνωρίζατε;” 

Ρώτησε ο πρόεδρος.

“Φυσικά και γνώριζα. Αλλά δεν ήταν 

της αρμοδιότητας μου να κάνω 

οποιοδήποτε σχόλιο”

Είπε ένας από τους κατηγορούμενους.

“Ποιος ήταν αρμόδιος τότε;” 

Επανέλαβε ο πρόεδρος.

“Αυτός”, είπε εκείνος, δείχνοντας με το δάχτυλο.

“Μάλισταααα...”

Είπε ο πρόεδρος. 

“Πέστε μας λοιπόν κύριε εσείς. Ήσασταν το αρμόδιο 

άτομο για την υπόθεση;”

“Ήμουν !” 

Είπε αποφασιστικά ο δεύτερος. 

“Απλά δεν με ενημέρωσε κανείς. Πώς να αναλάβω κάποια

ευθύνη, τη στιγμή που δεν γνώριζα.”

“Και ποιος είχε την ευθύνη να σας ενημερώσει;”
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“Αυτός!” 

Είπε ο δεύτερος μάρτυρας και έδειξε τον απέναντι του.

“Εσείς κύριε, γιατί δεν ενημερώσατε για το συμβάν;” 

Είπε στον τρίτο, ο πρόεδρος.

“Εγώ κύριε πρόεδρε θα ενημέρωνα, αν εντόπιζα κάποιο 

πρόβλημα. Δεν είμαι όμως ειδικός. Που να' ξερα; Ο 

κύριος απ δω, δεν μου ανάφερε τίποτα.” 

Και έδειξε με το δάχτυλο τον διπλανό του.

Εκείνος σηκώθηκε και είπε.

“Μα εγώ δεν αναφέρω τίποτα σ' εσάς! Εγώ όταν 

εντοπίσω κάποιο πρόβλημα, το αναφέρω σ' αυτόν! 

Πράγμα που ήδη έπραξα.”

Και έδειξε τον πρώτο μάρτυρα. 

“Ωραία!” Ψιθύρισε ο Πρόεδρος.

“Έχουμε και λέμε: Ο πρώτος γνώριζε αλλά δεν ήταν 

αρμόδιος. Ο δεύτερος ήταν αρμόδιος αλλά δεν 

ενημερώθηκε από τον τρίτο. Ο τρίτος θα ενημέρωνε αν 

ήξερε αλλά δεν ήταν ειδικός. Ο ειδικός ήταν ο τέταρτος, ο

οποίος όμως όταν εντόπισε το πρόβλημα το ανάφερε στον

πρώτο.
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Όλοι αθώοι κύριοι, όλοι αθώοι!!!” Φώναξε ο Πρόεδρος.

Τράβηξε ένα περίστροφο από το συρτάρι του γραφείου 

του, το ακούμπησε στον κρόταφο και πάτησε τη 

σκανδάλη. 

Οι μάρτυρες, κατά την έξοδο τους, δήλωσαν 

συγκλονισμένοι. Εξέφρασαν τη λύπη τους και 

διαβεβαίωσαν πως θα συμβάλουν με κάθε τρόπο στην 

διαλεύκανση της υπόθεσης. 
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Μικρός, μικρότερος...μέτριος

Χειρότερος από τον μικρό που 

συμπεριφέρεται σαν μεγάλος, είναι ο 

μικρός που συμπεριφέρεται σαν μέτριος. 

Η επιλογή του δεν είναι αποτέλεσμα 

υπερβολικής φιλοδοξίας, αλλά ενός 

σχεδίου με μέθοδο και πονηριά. 

Οχυρωμένος στη μετριότητα του, επικαλείται τους 

μεγαλύτερους του κάθε φορά που κατηγορείται για 

έπαρση και αντίστοιχα δείχνει τους μικρότερους του κάθε 

φορά που κάποιος υποψιάζεται την ανεπάρκεια του. Ένας

αριβιστής που έχει καλυμμένα τα νώτα του και 

εξασφαλισμένη τη θέση του, έχοντας υπογράψει μια για 

πάντα συμβόλαιο με τη μετριότητα.

Ανάμεσα στους άπειρους και τους ανυπόμονους, δείχνει 

ήρεμος, χαμογελαστός δήθεν σοφότερος, αφήνοντας μια 

υποψία ότι ξέρει κάτι παραπάνω. Αντίθετα, ανάμεσα 

στους ικανότερους του, παρουσιάζεται δουλοπρεπής και 

κόλακας. Η μετριοφροσύνη του για την οποία 

περηφανεύεται, είναι απλά μια συγκαλυμμένη μετριότητα 

και μια πνευματική φτώχεια.
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Ποιος ν' ακούει τώρα;

Ποιος ν' ακούει τώρα;

Στοιχειωμένα σαββατόβραδα στο 

τεντωμένο σχοινί του φθινόπωρου.

Λίγο πριν το χειμώνα, λίγο μετά το 

καλοκαίρι.

Βράδια γεμάτα αναστολές, αμφιβολίες και ανασφάλειες.

Οι τυχαίες παρηχήσεις μου μπερδεύουν το μυαλό και δεν 

μ' αφήνουν να σκεφτώ καθαρά.

Ξαναδοκιμάζω...

Ποιος ν' ακούει τώρα;

Λίγο μετά τις 8, λίγο πριν τις 10.

Το πιο μεταβατικό 2ωρο της εβδομάδας.

Ακόμα και γι αυτούς που έφυγαν οριστικά.

Μυρίζει επιστροφή και ανάμνηση.

Όπως η Νάπολη, η ερωμένη του Βεζούβιου, που μυρίζει 

πάντα θειάφι.

Ισορροπεί αιώνια στην άκρη του κρατήρα.

Μα το Θεό, στο όνομα του παγωμένου φεγγαριού που 

καθρεφτίζεται απόψε στα νερά σου.

Θα σταματήσω να μιλώ για να σωθώ.

Δεν βλέπω άλλο τρόπο.
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Δεν ξέρω άλλη πληγή.

Ποιος ν' ακούει τώρα;

Ραδιοφωνικά, σκόρπια λόγια, ασυνάρτητα.
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Ραδιοφονική μοναξιά

Βγήκε μια ανάσα από το στόμα του σαν 

να ήθελε κάτι να πει και μετάνοιωσε. 

Έμεινε να χάσκει μπροστά στο 

υπερευαίσθητο μικρόφωνό του 

απορημένος. Στα χείλη η πικρή γεύση του

τελευταίου τσιγάρου. Το δάχτυλο μετέωρο πάνω από το 

κουμπί. Ο χρόνος άνοιξε σαν ρόδι που έσκασε, κι από 

μέσα του φάνηκε ο αναπάντητος του κόσμος. Αυτός που 

δεν θα πάρει καμιά απάντηση ποτέ.

Η ανάσα του ταξίδεψε στα σύρματα και στα κυκλώματα, 

αναρριχήθηκε σε μια κεραία και εκτοξεύθηκε στον αέρα. 

Χύθηκε σαν ρεύμα στις γειτονιές, στα σοκάκια, στους 

αυτοκινητοδρόμους και στα βρώμικα πάρκα της πόλης. 

Μπήκε στα σπίτια, στα υπνωτισμένα αυτοκίνητα του 

σαββατόβραδου, στις βάρδιες, στις σκοπιές. Μια 

μετανιωμένη ανάσα σταμάτησε έξω απ' όλα τ' αυτιά, απ' 

όλες τις ψυχές που περίμεναν. Μια ανακωχή στην ερτζιανή

μάχη που δίνει κάθε βράδυ. Οι διευθυντές νόμισαν πως 

τρελάθηκε. Μια στιγμή που φάνηκε αιώνας.

Άρπαξε τις σκέψεις του από τα μαλλιά την τελευταία 
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στιγμή πριν βραχυκυκλώσουν όλα,και είπε : “Συνεχίζουμε 

τη ραδιοφωνική μας εκπομπή.”

Όλοι ανακουφίστηκαν. Κανείς δεν μπορούσε να δει 

φυσικά ότι με το στυλό του έκανε ένα κύκλο πάνω από το

ωμέγα της λέξης “ραδιοφωνική” μετατρέποντας το σε 

όμικρον.

“Ραδιοφονική”... επανέλαβε.

“Ραδιοφονική μοναξιά μου...”
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Εκεί που πάω, δεν με περιμένει κανείς

Είμαι το εξιλαστήριο θύμα της 

αδίστακτης νοσταλγίας μου.

Πρέπει επιτέλους κάποτε να το 

παραδεχτώ.

Καταγγέλλω δημόσια τις θηριωδίες της, 

δηλώνοντας έτσι έμμεσα ότι είμαι τελικά εθισμένος σ' 

αυτήν.

Τα νήματα της νοσταλγίας μου είναι ατέλειωτα. Χάνονται 

στα βάθη του χρόνου και του μυαλού μου. Είναι φορές 

που νομίζω ότι κόπηκαν και πως απλά τραβάω πίσω μου 

τα κομμένα σχοινιά των αναμνήσεών μου. Ώσπου ξαφνικά

μια στιγμή τραβούν και τεντώνουν. Με πονούν και μου 

θυμίζουν ότι η οδύνη και η ηδονή είναι οι δυο όψεις του 

ιδίου νομίσματος.

Κάποτε έγραψα πως είμαι “συλλέκτης στιγμών”. Συχνά 

όμως σκέφτομαι πως αυτή η ρομαντική διαπίστωση δεν 

ανταποκρίνεται ακριβώς στην πραγματικότητά μου. Κατά

βάθος είμαι οι στιγμές μου. Όλες εκείνες οι μικρές, οι 

προσωπικές, οι ασήμαντες.

Σαν λεπτές ατσάλινες βελόνες υψώνονται αργά και με 

σηκώνουν μαζί τους. Έτσι μεγαλώνω κι έτσι θα γεράσω 
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κάποτε. Σαν φακίρης στο βελονενιο χαλί των στιγμών μου.

Να θυμάμαι, όσο μπορώ να θυμάμαι, και να νοσταλγώ. Να

πονώ σε κάθε απόπειρά μου να φύγω και να πονώ διπλά 

σε κάθε προσπάθεια να επιστρέψω.

Είναι άραγε η επιστροφή η μόνη μου μοίρα ή η μόνη μου 

σωτηρία;

Δεν έχει τελικά καμία διαφορά, αφού δεν έχω άλλη 

επιλογή.

Επιστρέφω λοιπόν.

Από τη μέρα που γεννήθηκα επιστρέφω.

Κι απ' όσα μπορώ να θυμηθώ, εκεί που πάω δεν με 

περιμένει κανείς.
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Ημερολόγιο Φθινοπώρου

Το Φθινόπωρο ήρθε και τυλίχτηκε γύρω 

του σαν ομίχλη.

Το νοιώθει να εισχωρεί μέσα του και να 

ταξιδεύει αργά μέχρι τα υγρά σκοτάδια 

της ψυχής του. 

Χαϊδεύει αργά με το δάχτυλο το ζεστό φλιτζάνι, και 

συνειδητοποιεί πως αυτή η επανάληψη τον παρηγορεί. 

Ήσυχα, καθαρά πρωινά και μελαγχολικά απογεύματα. 

Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγράψει τα δικά του 

φθινόπωρα αν τον ρωτούσαν. 

Θυμάται ξανά τις μυρωδιές. Πίσω από το αχνιστό πέπλο 

του καφέ που αναδύεται μπροστά του, καταφέρνει να 

ξεχωρίσει τη μυρωδιά του πρώτου βρεγμένου χώματος 

στην διπλανή αυλή. Μυρωδιά από μπουγάδα που 

περιμένει υπομονετικά να στεγνώσει, μυρωδιά από ζεστές 

τυρόπιτες στο γωνιακό ζαχαροπλαστείο και μυρωδιά 

πρωινής, διπλωμένης ακόμα, εφημερίδας, πάνω στο 

τραπέζι. Η μυρωδιές λύνουν τα σχοινιά του τέρατος που 

λέγεται μνήμη κι αυτό αμολιέται σαν ταύρος στο 

υαλοπωλείο της λογικής του, κάνοντας τον να τρέμει και 

να εκστασιάζεται ταυτόχρονα. 
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Το Φθινόπωρο αρχίζει η περίοδος της ανακωχής με τα 

ρούχα. Απειλή θανάτου είναι τα ρούχα το καλοκαίρι. 

Πόλεμος. Όλο να θέλεις να τα βγάλεις, να τα πετάξεις από 

πάνω σου, κι αυτά να επιμένουν να σε σκεπάσουν, να σε 

τυλίξουν, να σε ζεστάνουν, στους 40 βαθμούς κόλασης. 

Τώρα αρχίζει η επαναπροσέγγιση. Οι πρώτες 

φιλοφρονήσεις με τις ζακέτες και τα εποχιακά σακάκια. 

Συνειδητοποιείς πόσο πεθύμησες το αγκάλιασμα του 

γιακά στο λαιμό, τα μακριά μανίκια, τα κλειστά 

παπούτσια. Το σούρουπο, σταυρώνεις ασυναίσθητα τα 

χέρια, την ώρα που μιλάς, επαληθεύοντας μια υποψία 

κρύου. Το βράδυ, πριν ξαπλώσεις, σπρώχνεις το παράθυρο

να κλείσει, αφήνοντας μόνο μια χαραμάδα και λίγο πριν 

βουλιάξεις στην αγκαλιά του Μορφέα, ψάχνεις με το χέρι 

το σεντόνι, που όλο το καλοκαίρι έδιωχνες μακριά σου. 

Τυλίγεσαι μέσα του ηδονικά και αφήνεσαι. Αρχίζουν και 

κρύβονται τα κορμιά. Σκεπάζονται. Τα χρώματα 

μαλακώνουν. Ωριμάζουν. Τα υφάσματα βαραίνουν. Και 

μέσα τους ο κόσμος ρουφά ακόμα τις τελευταίες ακτίνες 

του ηλίου. 

Είναι τώρα η μεγάλη περίοδος του αναστοχασμού. Τα 

καλοκαίρια αφήνουν πίσω τους εκείνη την γνωστή πικρή 

επίγευση. Το συνειδητοποιείς μόνο το Φθινόπωρο όταν 
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είναι πλέον αργά. Οι ταχύτητες πέφτουν, ο ενθουσιασμός 

μειώνεται, οι προσδοκίες παίρνουν και πάλι τις 

πραγματικές τους διαστάσεις. Ξεφουσκώνει ο εγωισμός 

σαν τρυπημένο μπαλόνι και προσγειώνεται. Χλιαρές 

αποφάσεις για τον Χειμώνα που έρχεται. Μελαγχολία και 

ενδοσκόπηση, σαν τις γυναικείες φιγούρες του 

Μποτιτσέλι. 

Οι τελευταίες παγωμένες μπύρες πίνονται σχεδόν 

τελετουργικά σαν αποχαιρετιστήριο. Τα αφρώδη ροζέ και

τα Βουργουνδιανά λευκά, χύνονται ευωδιαστά στις 

μεγάλες κρυστάλλινες τουλίπες. Μένουν δροσερά στο 

ποτήρι για ώρα πολλή. Λύνουν το στόμα και το μυαλό, 

στις ατέλειωτες απογευματινές συζητήσεις στο μπαλκόνι, 

στην αυλή, στο παράθυρο. Αρχίζει και πάλι να νυχτώνει 

νωρίς. Οι ρουμπινένιες ανταύγειες σμίγουν με τα 

φθινοπωρινά ηλιοβασιλέματα και τα δάκρυα του κρασιού

που κατεβαίνουν αργά στο ποτήρι, σου θυμίζουν τις 

πρώτες λυτρωτικές βροχές του χρόνου που περιμένεις. Εν 

το μεταξύ, στα chateau της κεντρικής Γαλλίας, τα 

ανυπόμονα nouveau ετοιμάζονται για το εντυπωσιακό 

ταξίδι τους στον κόσμο.

Η φύση χρωματίζεται περίεργα. Όλα μοιάζουν σαν τοπίο 

του Σεζάν με παστέλ χρώματα και μεγάλες γεωμετρικές 
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πινελιές. Στις άκριες του δρόμου στοιβάζονται τα πρώτα 

κιτρινισμένα φύλα, σχηματίζοντας το παραδοσιακό χαλί 

του φθινοπώρου. Βόλτες με τ' αυτοκίνητο στα περίχωρα 

που μεταμορφώνονται σε κινηματογραφικά σκηνικά. 

Οδηγάς και ακούς βραδεμβουργιανά κονσέρτα και 

φούγκες του Μπάχ. 

Βγαίνεις έξω νωρίς και αράζεις σε ήσυχα μέρη. Γυρεύεις 

την καλή παρέα και γίνεσαι επιλεκτικός. 

Ανοίγεις ξανά τα βιβλία που έκλεισαν και έμειναν 

ξεχασμένα στο κομοδίνο, λίγο πριν τη μεγάλη εξόρμηση 

προς τις παραλίες. 

Σύντομα θα σταθεί μπροστά σε ένα παράθυρο και 

κοιτάζοντας έξω, θα σιγοψιθυρίσει όπως κάθε χρόνο 

“πρωτοβρόχια!”. Μετά θα παρακολουθήσει τη διψασμένη 

γη να ρουφά λαίμαργα το νερό που κυλά στα αυτοσχέδια 

ρυάκια. 

Μια ζωή προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την κάθε του 

στιγμή. Όλο ρωτά. Ποιος είμαι, πού είμαι, τι ζω. Τι νοιώθω

και τι σκέφτομαι. Μετά περνά την ώρα του απαντώντας 

με ακρίβεια στον εαυτό του. Μόνο έτσι νοιώθει ότι 

υπάρχει. Κωδικοποιώντας το απροσδιόριστο. Δίνοντας 
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φόρμα και μορφή στη ρευστή μάζα μιας σκέψης, ενός 

συναισθήματος. Βιώνοντας συνειδητά αυτό που 

διαφορετικά θα ήταν μια ανιαρή και άγευστη συνήθεια 

φθαρμένη από τα χρόνια και την επανάληψη. Οι εποχές 

δεν αλλάζουν. Αλλάζει ο τρόπος που τις ζούμε, ο τρόπος 

που τις αντιλαμβανόμαστε. Η οπτική γωνία των 

πραγμάτων, και η απόσταση από την οποία επιλέγουμε να

τα παρατηρήσουμε, εξακολουθούν να είναι καθοριστικής 

σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο τα βιώνουμε. 

Κυριολεκτικά και μεταφορικά. 

Αν δεν σταθούμε με προσοχή μπροστά στην απλή 

καθημερινότητα μας, τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε τη 

μαγεία. Έτσι ασχημίζουν οι άνθρωποι. Έτσι ξεβάφουν οι 

ψυχές.

Μικρές, αποκλίνουσες σκέψεις  113



O αρθρογράφος που χάθηκε στο χρόνο

Μ' αρέσει η πόλη μου, μ' αρέσει η χώρα 

μου, μ' αρέσει η εποχή μου. 

Δεν θα' θελα, ακόμα και να μπορούσα, ν'

αλλάξω τίποτα απ' όλ' αυτά. Αν είχα 

δηλαδή μια μηχανή του χρόνου, που να 

μπορούσε να μ' έπαιρνε όπου της το ζητούσα, στο 

παρελθόν, στο μέλλον, εγώ θα διάλεγα να μείνω εδώ. Στο 

ψηλότερο σημείο της πεδιάδας του Σέρρα. Στο μικρό μου 

χωριουδάκι. Στο Άκουαπαλόμπο. Νοιώθω τόση σιγουριά 

μέσα στα δυνατά πέτρινα τείχη του. Ο πανύψηλος πύργος 

του, βλέπει πέρα από τους λόφους, μακριά και οι εχθροί 

το τρέμουν, και κρύβονται. Αλλά ακόμα κι αν κάποιος 

τολμήσει να επιτεθεί, θα πάρει ένα μάθημα που θα το 

θυμάται για καιρό. Όλη η πεδιάδα συγκοινωνεί μέσα από 

τα τείχη, που απλώνουν τα φιδίσια τους κορμιά στις ράχες

των λόφων, και περνούν από το ένα χωριό στο άλλο. 

Μπορεί κανείς με τα πόδια, μέσα από τα τείχη, να φτάσει 

από το Πότζιο Λαβαρίνο, στο Καστέλλο ντι Περόκκιο και 

στο Πορτσάνο. Σε περιόδους επιδρομών, όλες οι δυνάμεις 

ενώνονται, και σαν μια γροθιά αντιμετωπίζουν τον εχθρό. 

Τα βράδια κάθομαι στα σκαλιά του μικρού προμαχώνα. 
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Οι γυναίκες πλένουν τα ρούχα τους στις πέτρινες 

δεξαμενές που βρίσκονται κάτω από τον πύργο. Κι εγώ 

κοιτάζω τον ουρανό που νυχτώνει. Κάτω, μακριά, στην 

πεδιάδα, τα φωτάκια της πόλης ανάβουν. Η Τέρνη ζει τη 

νύχτα. Στο δρόμο που οδηγεί στο χωριό, φαίνονται μερικά

φαναράκια να ανηφορίζουν. Οι τελευταίοι χωριανοί που 

επιστρέφουν πριν τους προλάβει η νύχτα. Κοιτάζω 

αφηρημένος την πέτρα πάνω από την απέναντι πόρτα και 

επαναλαμβάνω σχεδόν τελετουργικά ψιθυρίζοντας, τη 

χαραγμένη ημερομηνία. Χίλια εκατόν ενενήντα δύο...

Σταμάτησε να διαβάζει. Έριξε το χειρόγραφο στο γραφείο

του ανάμεσα σε βιβλία και σημειώσεις, πήρε ένα στυλό κι 

ένα κομμάτι χαρτί και άρχισε να γράφει. “Αγαπητέ κύριε 

Μπριάν, διάβασα την εισαγωγή του μυθιστορήματος σας 

και ομολογώ πως δεν μπορώ να υποσχεθώ και πολλά 

πράγματα. Εδώ η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Το 

Γερμανικό θηρίο βρίσκεται έξω από την πόρτα μας, και 

οι πιθανότητες να το σταματήσουμε είναι ελάχιστες. 

Ακόμα και με τη βοήθεια των Βρετανών. Ο θύλακας 

μεταξύ Ναμύρ και Σεντάν έχει σπάσει και τα 
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στρατεύματα μας έχουν εγκλωβιστεί στην Δουνκέρκη. Ο 

κόσμος φοβάται και νοιώθει απελπισμένος. Τα νέα από 

το πολεμικό μέτωπο καταφθάνουν συνεχώς και κάθε 

είδηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Η ιστορία 

που περιγράφετε μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα, οι 

σελίδες όμως της εφημερίδας μας δεν έχουν χώρο για 

τίποτα άλλο. Ξέρω πως εκεί που βρίσκεστε, οι 

πληροφορίες για τον πόλεμο είναι ελάχιστες. Δεν θα σας 

αδικούσα αν δεν καταλαβαίνατε την κρισιμότητα της 

κατάστασης. Πιστέψτε με όμως, αν νοιώθατε κι εσείς στο 

σβέρκο σας τις ανάσες των σκυλιών του Χίτλερ, θα 

σκεφτόσασταν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Εύχομαι να 

περνάτε καλά. Όταν περάσουν όλ' αυτά, κι αν η 

εφημερίδα υπάρχει ακόμα, να είστε σίγουρος πως θα 

δημοσιεύσουμε το μυθιστόρημα σας όπως σας είχα αρχικά

υποσχεθεί.

Με εκτίμηση Πατρίκ Ζηλύ.”

“Καλό” είπε. “ Θέλω όμως περισσότερη δράση. Εννοώ, βία 
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έρωτα και συνωμοσίες. Αυτά πουλούν. Τα άλλα είναι για 

όσκαρ. Παρόλ' αυτά,το σενάριο του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου στα γραφεία μιας εφημερίδας στο 

Παρίσι είναι πολύ υποσχόμενο. Έχω ήδη μιλήσει στον 

Μπάμπη για τους ηθοποιούς. Μην ξεχνάς ότι η ταινία 

είναι low budget. Αυτοί είναι οι όροι του διαγωνισμού.” 

Απομάκρυνε το τηλέφωνο από τ' αυτί του, κοίταξε για 

μια στιγμή τη συσκευή και μετά το ξανάβαλε πίσω. 

“Στέφανε δεν σ' ακούω!” φώναξε. “Μετακινήσου λίγο. 

Χαλάει το σήμα! Έλα τώρα εντάξει. Έλεγα λοιπόν ότι 

κοιτάξαμε τους όρους λίγο πιο προσεχτικά χθες με τον 

Μανώλη. Θέλουν την ταινία μόνο σε ψηφιακή μορφή. 

Μπορούμε να ανεβάσουμε στο you tube μόνο 2 λεπτά 

μάξιμουμ μόνο μια εβδομάδα πριν από το φεστιβάλ. Για 

τα εισιτήρια λίγο χλωμό το βλέπω. Λόγω οικονομικής 

κρίσης, όπως μου εξήγησαν, μόνο ο σκηνοθέτης 

δικαιούται. Αν θέλει να έρθει και κάποιος άλλος, πρέπει 

να το κάνει με δικά του έξοδα.”

Άρχισε πάλι να ρητορεύει, αλλά είχε τόση πολλή ανάγκη 
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να τα πει. Τώρα που βρήκε ένα καλό φίλο να τον ακούσει.

Το ξέρει πως τα είπε εκατοντάδες φορές. Η αγανάκτηση 

όμως δεν σβήνει. Δεν πέρασε ούτε μια μέρα στην πλατεία 

με τους αγανακτισμένους. Προτιμά να πολεμά όπως αυτός 

ξέρει, με όποιο τρόπο μπορεί. Θα κάνει και τώρα αυτό 

που αγαπά. Του έμεινε από το στούντιο μόνο μια κάμερα 

και μερικές συσκευές ήχου. Τα παιδιά που συνεργάζονταν 

παλιά, άνεργοι τώρα κι αυτοί, δέχτηκαν πρόθυμα να 

βοηθήσουν. Νοιώθουν ήδη νικητές επειδή προσπαθούν. 

Επειδή πολλές φορές, τις ελπίδες τις φτιάχνουμε μόνοι 

μας...

Έκανε μια παύση από την ανάγνωση, και έτσι έδωσε την 

ευκαιρία στον Κλόωγκ να σχολιάσει.

“Εμένα μου ακούγεται λίγο μπερδεμένο, ασυνάρτητο. Πού

το βρήκες;”

“Στον τομέα Β309” απάντησε ο άλλος. 

“Αν δεν ήταν κι αυτή η καταραμένη ακτινοβολία, θα 

μπορούσαμε να μείνουμε περισσότερη ώρα έξω. Σίγουρα 

θα βρίσκαμε κι άλλα δείγματα. Αυτά που άλλοι 

ονομάζουν ηλεκτρονικά σκουπίδια, κρύβουν μέσα τους 

118 Μικρές, αποκλίνουσες σκέψεις



ένα θησαυρό πληροφοριών γι' αυτούς που έζησαν σε 

αυτές τις συντεταγμένες πριν από μας.”

“Και δε μου λες, έχει συνέχεια;” ρώτησε ο Κλόωγκ

“Ναι, ακόμα μια παράγραφο” του απάντησε, “άκου πως 

τελειώνει”, και άρχισε να διαβάζει.

“Νίκη, σου στέλνω το άρθρο μου για την Avant-Garde με 

θέμα τη μηχανή του χρόνου. Το ονόμασα “ο αρθρογράφος 

που χάθηκε στο χρόνο”

Φιλιά,

Αντάρης”

“Αντάρης;” διερωτήθηκε πάλι ο Κλόωγκ. 

“Περίεργα ονόματα” ψιθύρισε.

Αύξησε το φορτίο του κινητήρα στρέβλωσης, γύρισε το 

σκάφος προς την κόμη της Βερενίκης, και με ένα 

εκκωφαντικό ήχο χάθηκε στην μαύρη δίνη που είχε 

δημιουργηθεί μπροστά του.

Στον άχρονο χώρο.
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O καιρός που περίμενες

Ήδη πέρασε ο καιρός που περίμενες. 

Σαν τίποτα.

Σαν ένα απόγευμα με καφέ στο 

μπαλκόνι. Σαν συνάντηση με φίλο απ' τα

παλιά που πέρασε ευχάριστα και 

τελείωσε. Δεν σου αφήνει πίκρα ούτε λύπη. Η 

απογοήτευση που νιώθεις είναι μάλλον από τη λάθος 

εκτίμηση που έκανες. Κι από την εντύπωση που είχες ότι 

αυτή η περίοδος θα κρατούσε πολύ. Κάποιες φορές 

μάλιστα το ψιθύριζες σιγά στο αυτοκίνητο την ώρα που 

περίμενες στα φανάρια. “Αιώνια θα κρατήσει” έλεγες. Δεν 

τολμούσες να το πεις σε κανένα, όμως μέσα σου περίμενες. 

Θα έκανες υπομονή μέχρι τη μέρα εκείνη, και μετά, θα 

άπλωνες τεμπέλικα στις ατελείωτες μέρες σου. Δικές σου 

μέρες γεμάτες από σένα. Εσύ η αρχή και το τέλος τους. Η 

δροσιά του πρωινού, το καμίνι του μεσημεριού, το 

απόγευμα, το βράδυ, οι νύχτες όλα εσύ και όλα δικά σου. 

Πόσο κακομαθημένη σε έχει τέλος πάντων ο καιρός. Να 

σου χαρίζει τόση ευτυχία χωρίς να σου ζητά τίποτα. 

Γλυκιά αναμονή. Σε κάνει να γυρίζεις ανυπόμονα στα 
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σεντόνια πριν κοιμηθείς. Και λίγο πριν σε πάρει ξανά ο 

ύπνος, αρμενίζεις στα παραδεισένια σου όνειρα. Εκείνα τα

παιδικά, τα μυστικά τα ανείπωτα, που ποτέ δεν θα μάθει 

κανείς. Κάποιες μέρες οι ανυπομονησία δεν έχει όρια. Δεν 

αντέχεται. Όσο κι αν το παλεύεις είναι δύσκολο. Να 

περιμένεις κι ο χρόνος να σε κοροϊδεύει. “Πού θα πάει; 

δεν θα περάσει;” διερωτάσαι, και η φαινομενική 

λογικότητα του συλλογισμού σου σε καθησυχάζει. Μόνο 

για μια στιγμή. Μετά και πάλι ο πανικός. “Κι αν ο χρόνος 

δεν περάσει; Κι αν σταματήσει για πάντα εδώ; Και μ' 

αφήσει μόνη, αιώνια να περιμένω;” Γελοία πράγματα. 

Όμως πόσες φορές μας ταλαιπωρούν αυτές οι γελοίες 

σκέψεις. Παράλογες και βασανιστικές σαν εφιάλτης που 

το πρωί τον θυμάσαι και γελάς. Θα περιμένεις λοιπόν. 

Ήρεμα, ώριμα, ψύχραιμα. Θα κοιτάζεις αφηρημένα το 

καινούργιο σου πληκτρολόγιο, θα χτυπάς ρυθμικά το 

φλιτζάνι του καφέ με το νύχι σου την ώρα που θα το 

σφίγγεις μέσα στις παλάμες, και θα περιμένεις.

Και μια μέρα σαν τις άλλες, ποιος θα το λεγε, ήρθε ο 

καιρός που περίμενες. Για να' μαστε ειλικρινείς, αυτή τη 

μέρα την ήθελες πιο “πανηγυρική”. Σαν μοναδικό γεγονός,

Μικρές, αποκλίνουσες σκέψεις  121



να τη μοιραστείς με τον κόσμο όλο. Κοιμήθηκες δήθεν 

αδιάφορη το προηγούμενο βράδυ, κι ένιωθες 

ολοκληρωμένη, δικαιωμένη επιτέλους, ήσυχη. Η 

ασυγκράτητη ανυπομονησία σου, που τον τελευταίο 

καιρό όλο και φούντωνε, τώρα παραδόξως υποχωρούσε. 

Σαν τη σιωπή πριν το τέλος. Ήρεμη και ευτυχισμένη 

πλησίαζες το κατώφλι των ονείρων σου. Κι όταν ξύπνησες

λίγο πριν χαράξει, γύρισες και είδες το ρολόι. “Είναι 

σήμερα” είπες, χαμογέλασες, γύρισες στο πλάι και 

κουλουριάστηκες με χάρη στα σεντόνια χαμογελώντας. Κι 

ημέρα έφτασε. Ντύθηκες αέρινα σαν μοντέλο σε 

διαφήμιση, και βγήκες στον κόσμο. Γεμάτη 

αυτοπεποίθηση, ζωντάνια, θετικότητα. Όμορφη και 

ελκυστική. Η μέρα πέρασε όπως και οι υπόλοιπες μέρες 

που θα ερχόντουσαν. Ένιωθες σαν πεινασμένος που 

βρέθηκε επιτέλους μπροστά στο πιο πλούσιο μπουφέ του 

κόσμου και δεν ήξερες τι να δοκιμάσεις πρώτα. Ξόδευες 

άδικα τον καιρό σου σε μικρά ασήμαντα πράγματα. 

Χάζευες άσκοπα τον κόσμο που περνούσε ξεχνώντας αυτά

που έπρεπε να κάνεις. Αυτά που τόσο καιρό περίμενες να 

μπορέσεις να κάνεις. Προγραμματισμοί και σχέδια. 

Ιεράρχηση στόχων και προτεραιοτήτων. Λίστες και 
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πλάνα. Τίποτα. Αργά κύλισαν όλα στο φόντο και 

απομακρύνθηκαν. Έμεινες να γλύφεις ένα χωνάκι παγωτό 

και να φτιάχνεις με την παλάμη τα μαλλιά στο 

καθρέφτισμα μιας παλιομοδίτικης βιτρίνας. Ο καιρός που 

περίμενες δεν ήταν το εφαλτήριο για τα όνειρα που 

φαντάστηκες. Ήταν ένα παχύρρευστο ζελέ σαν γλυκιά 

παραίσθηση. Σε τύλιξε ανεπαίσθητα και άρχισε να σε 

ταξιδεύει αργά στους ρυθμούς του. Κι ο καιρός που 

περνούσε έπαψε να σε ανησυχεί. Εξαργύρωνες ένα μετά το

άλλο τα πολυαναμενόμενα σχέδια σου, με ένα καφέ με 

φίλους, με μια επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο που τελικά 

κρατούσε ώρες ή για να δοκιμάσεις την καινούργια 

συνταγή κέικ σοκολάτας που ανακάλυψες. Κι ο κόσμος σε 

ρωτούσε ανυπόμονα. “Λοιπόν, πως είναι;” “Ωραία” 

απαντούσες γενικά και αόριστα. Κι ήθελες η συζήτηση να 

τελειώσει εκεί. “Όλα όπως τα περίμενες;” συνέχιζαν οι πιο 

επίμονοι. “Ναι ναι...” επαναλάμβανες μονότονα εσύ. Τι να 

έλεγες. Πως τίποτα απ' όσα σχεδίαζες, τίποτα απ' όσα τους

τρέλαινες το μυαλό τόσο καιρό, δεν έγινε; Και πολύ 

πιθανόν ποτέ να μην γίνει; Έπαψε να σε ενοχλεί ο χρόνος 

που περνούσε χωρίς να γίνεται όσα πόθησες. 
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Κι έτσι, ο καιρός που περίμενες πέρασε. Απλά. Όπως θα 

περνά πάντα. Χωρίς τα θεαματικά ανεβοκατεβάσματα 

που το μυαλό μας φτιάχνει και προσδοκά. Δεν ξέφυγες 

ούτε στιγμή από το καθημερινό γαϊτανάκι που ράβει ο 

χρόνος πάνω στο δέρμα μας. Έτρεχες όπως πάντα πίσω 

από τον ήλιο και τη σελήνη και έζησες ακόμα μια 

καταραμένη καθημερινότητα παρ' όλες τις ψευδαισθήσεις 

της μοναδικότητας σου. Έμαθες με τον πιο σκληρό τρόπο 

πως τίποτα δεν αλλάζει τόσο πολύ, τόσο εύκολα. Έμαθες 

τέλος πως όλα τα πράγματα έχουν τίμημα. Δεν ξεγελάς το 

χρόνο. Μόνο τον εαυτό σου ξεγελάς με μικρές γλυκές 

αυταπάτες. Δεν ήμαστε ξεχωριστοί. Διαφορετικοί ήμαστε 

και βοσκούμε όλοι στο ίδιο μικρό μας λιβάδι. Ζούμε 

αιώνια τη ίδια “λιμναία Οδύσσεια”, που όλο φτάνουμε, 

και όλο ξεκινούμε για το ταξίδι της επιστροφής. 

Ξοδεύτηκες και πληγώθηκες. Η μακριά περίοδος της 

ανάρρωσης είναι το μόνο που σου απομένει. Μόνο όταν 

κλειστείς στο αναρρωτήριο του δικού σου μυαλού έχεις 

πιθανότητες όταν ανακάμψεις να ξεκινήσεις σοφότερος. 

Μην προσπαθείς να σπάσεις τον κύκλο. Προσπάθησε μόνο

να ανιχνεύσεις τα όρια του. Σύρε το κορμί σου στους 

υγρούς τοίχους των ορίων του. Νιώσε το σύνορο, το τέλος,

την άκρη. Μύρισε τον αέρα του “μετά” του “από κει”. Την 
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ώρα που τρέμοντας θα ακουμπάς με το γόνατο το 

απαγορευμένο κράσπεδο της ύπαρξης σου. 

Και ετοιμάσου για την μικρή σου αναχώρηση. Αθόρυβα 

και ταπεινά όπως πρέπει. Όπως τον καιρό που περίμενες 

αλλά δεν πέρασε ποτέ.
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Οι παράδεισοι κτίζονται στην κόλαση

Αυτές οι τελευταίες πινελιές τον 

βασάνισαν πολύ. Κάθε φορά που 

ακουμπά τον πίνακα νοιώθει το πινέλο 

να βυθίζεται πάνω στην επιφάνεια της 

ψυχής του και να τη χαράζει σαν 

νυστέρι. Ποιος την ονόμασε ζωγραφική αυτή την 

ερασιτεχνική μικροχειρουργική. Δεν ελέγχει τίποτα, δεν 

ξέρει τίποτα. Κι όμως, δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους. 

Ποιος διάβολος τον οδήγησε ως εδώ στην άκρη της 

αβύσσου; Ένα βήμα πριν τον χαμό, και δυο στιγμές πριν 

το κατώφλι του παραδείσου. Το χέρι τρέμει περίεργα 

μόλις πλησιάσει εκείνα τα κίτρινα της Νάπολης. Μάταια 

προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι είναι η ιδέα του. Η 

καμπύλη του μικρού στήθους, διαγράφεται ξεκάθαρα 

πάνω στην ταπετσαρία του τοίχου και δεν του αφήνει 

άλλη επιλογή. Πρέπει να συνεχίσει προσεχτικά χωρίς ν' 

αφήσει τον εαυτό του να παρασυρθεί από την ομορφιά 

του χρώματος, από το κύλημα της τρίχας του πινέλου, από

τις παχύρρευστες αυλακιές που αφήνει πίσω του ακριβό 

λινέλαιο. Το χρώμα ξεθωριάζει καθώς κατεβαίνει προς την

κοιλιά και αφήνεται να ροδίσει σαν τροπικό φρούτο στον
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καλοκαιρινό ήλιο του απογεύματος. Έχει ακόμα πολλή 

δουλειά. Ανοίγει τις κουρτίνες και ψάχνει με μανία το φως.

Η απειλή της νύχτας που πλησιάζει τον γεμίζει με άγχος. 

Ρίχνει μια γρήγορη ματιά στο πρόσωπο που δούλευε πάνω

του σχεδόν δέκα μέρες και αφήνει μια βαθειά ανάσα 

ανακούφισης. Έσβησε όλες τις ώχρες και έμεινε με τα 

πράσινα και τα γαλάζια. Τόλμησε και πέτυχε. Νοιώθει 

λίγο τυχερός γι αυτό, και τον ενοχλεί. Εδώ πρέπει να είναι

προσεχτικός. 

Από τον δρόμο έξω ακούγονται φωνές. Αργόσχολες 

γειτόνισσες συζητούν για ώρες μπροστά στις ξεβαμμένες 

εξώπορτες και στα καλντερίμια. Ακούει τα κουτσομπολιά 

της γειτονιάς και του 'ρχεται να βάλει τα κλάματα. 

Σταματά απότομα στην αριστερή παλάμη εκεί που 

ακουμπά στο γόνατο. Κοιτάζει επίμονα. Χάνεται. Το 

δωμάτιο αρχίζει να στροβιλίζεται. Τα πάντα γυρίζουν 

κυκλικά κι εκείνο το γόνατο μοιάζει ακίνητο. Τον 

μαγνητίζει και δεν τον αφήνει να κοιτάξει αλλού. Ένας 

γλυκός ίλιγγος τον καταβάλλει, σαν μέθη. Έχει δυο μέρες 

να φάει αλλά ούτε που το σκέφτεται. Το πινέλο ξαφνικά 

ελευθερώνεται. Κτυπά ρυθμικά τον καμβά με ριπές 

χρωμάτων και κατεβαίνει. Ζωγραφίζει αχόρταγα, με 

μανία. Σχεδόν κρατάει την ανάσα του να μην τρομάξει τη 
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μούσα του και τον εγκαταλείψει. Τα χρώματα απλώνουν 

και αναμιγνύονται στη λερωμένη παλέτα. Λερώνει τα 

χέρια, τις παλάμες, τα ρούχα του. Αγγίζει σπασμωδικά το 

πρόσωπο και αφήνει πάνω του το χρώμα απ' τον μηρό της

που διακρίνεται στη σκιά. Λερώνει τα χείλη του, τη 

γλώσσα του, τον ουρανίσκο. Δεν έχει χρόνο για να 

σκουπιστεί. Δεν είναι το λάδι που πικρίζει στο στόμα του. 

Είναι το ακαταμάχητο κορμί της που για μέρες τώρα 

προσπαθεί να βγάλει μέσα από τη φυλακή της λευκής 

παρθένας επιφάνειας. Περνά το πινέλο στο άλλο χέρι και 

ακουμπά με γυμνά δάχτυλα τον πίνακα. Χαράζει με το 

νύχι του τον αστράγαλο και ξύνει το βιολετί του τοίχου 

γύρω από τη φτέρνα. Θέλει να βγάλει εκείνο το πόδι στο 

φως, πάση θυσία. Ακόμα κι αν είναι το τελευταίο πράγμα 

που θα κάνει πριν πεθάνει. Νοιώθει να καίγεται 

ολόκληρος. Η κατατεμαχισμένη εικόνα της τον χτυπά 

στροβοσκοπικά. Τώρα είναι δικιά του. Του ανήκει. Για 

απόψε. Μόνο για απόψε. Αύριο θα είναι έργο τέχνης. Θα 

είναι του κόσμου. Βορά των αδηφάγων κριτικών και 

έρμαιο των ημιμαθών νεόπλουτων μικροαστών.

Έγειρε εξουθενωμένος στη μισό-σπασμένη καρέκλα του 

και σκούπισε με το μανίκι του το μέτωπο πριν κρεμάσει 

στη γη τα πονεμένα του μπράτσα. Μετά πέρασε ώρα 
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πολλή. Ίσως και μέρες. Ποιος ξέρει. Κάποια στιγμή 

άπλωσε το χέρι και με την ανάποδη του πινέλου, χάραξε 

στη φρέσκια μπογιά το όνομα του. 

Καθόταν πάνω από μια ώρα σε κείνα τα άβολα παγκάκια 

των μουσείων, κι όμως ένοιωθε τόσο ξεκούραστη, τόσο 

άνετη. Είχε στ' αυτιά τα ακουστικά του κινητού της και 

άκουγε σιγανά σονάτες του Μπάχ για βιολί. Η μέρα ήταν 

όμορφη, κι άδεια απ' τη δουλειά μια μικρή γλυκιά 

αμαρτία. Φορούσε ένα ελαφρύ γκρίζο φουστανάκι που 

έφτανε ως το γόνατο κι ένα ζευγάρι σαντάλια που 

αγαπούσε πολύ. Στη χρυσή μικρή ταμπελίτσα στα δεξιά 

έγραφε “Γυμνό, λάδι σε καμβά, 1886”. Έκλεινε τα μάτια 

και προσπαθούσε να τον φανταστεί. Σ' ένα φωτεινό, 

όμορφο δωμάτιο, να περνά τις πινελιές του απαλά πάνω 

στον καμβά, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, κάνοντας 

μικρά διαλείμματα για να ξεκουραστεί, να φάει και να 

συζητήσει με τους φίλους του. Κοίταζε τον πίνακα κι 

ένοιωθε συγκίνηση. Αφηνόταν κι αυτή στην ηρεμία 

εκείνου του γυμνού. Κάθε τόσο ακουμπούσε το χέρι στο 

γόνατο κι ένοιωθε να λιώνει στις αποχρώσεις του τοίχου, 

στα πράσινα του προσώπου, στις γήινες πινελιές των 
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αστραγάλων. Και ήταν τόσο σίγουρη, πως μόνο μια ήρεμη 

γαλήνια ψυχή μπορεί να φτιάξει ένα τόσο ήρεμο έργο 

τέχνης. 

Δεν θα μάθει ποτέ πως οι παράδεισοι, ακόμα και οι πιο 

μικροί, χτίζονται μέσα στις αβύσσους της κόλασης.
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Στο πανηγύρι του Φελίνι

Μπήκα σ'αυτό το πανηγύρι πριν από 

χρόνια. Θυμάμαι που περίμενα 

ανυπόμονα μαζί με άλλους στη σκοτεινή 

είσοδο. Μέσα έβλεπα το φως και άκουγα

φωνές και φασαρία. Δεν άντεξα να 

περιμένω, έτσι κάποια στιγμή έσπρωξα, και μπήκα πριν 

έρθει η σειρά μου. Οι υπεύθυνοι ανησύχησαν, κάποιοι 

θύμωσαν. Εγώ έτριβα τα χέρια ρωτώντας που είναι τα 

παιχνίδια και τα μαλλιά της γριάς. Αντί αυτού όμως, με 

έβαλαν σε κάτι που έμοιαζε σαν μπάνιο ευεξίας. Ησυχία, 

απαλό στρώμα, αρκετό οξυγόνο και ζεστασιά. 

Ξεκουράστηκα εκεί αρκετά, και μια μέρα, η πόρτα άνοιξε 

και βγήκα. Τι να πρώτο-διηγηθώ. Χρωματιστά 

αυτοκινητάκια πουλούσαν ζεστό γάλα σε σκόνη και 

φρουτόκρεμες. Οι μερίδες έρχονταν από ψηλά, πετώντας 

πάνω σε ένα αεροπλάνο που είχε σχήμα κουταλιού. Ένα 

θαύμα. Εγώ βρισκόμουν μέσα σε ένα αυτοκινούμενο 

καροτσάκι και προχωρούσα μαζί με τους υπόλοιπους. 

Φανταχτερή διακόσμηση και μυρωδιές. Χρωματιστές 

κουβερτούλες προσφέρονταν δωρεάν στους επισκέπτες 

ενώ με το εισιτήριο της εισόδου μπορούσες να πας δωρεάν

Μικρές, αποκλίνουσες σκέψεις  131



βόλτες στα ξύλινα αλογάκια, στους κύβους και στην 

“αρένα-σαλόνι” με τα μπαλόνια. 

Όταν βαρέθηκα στο καροτσάκι κατέβηκα και προχώρησα 

με τα πόδια. Ήθελα να δω από κοντά τι καινούργιο 

υπήρχε. Όσο προχωρούσα στο πανηγύρι έβρισκα όλο και 

πιο ενδιαφέροντα φαγητά και ποτά. Γιαχνιστά στην 

κατσαρόλα, κεφτέδες, μουσακάς, ψάρι. Σ' αυτά τα 

περίπτερα το φαγητό δεν ερχόταν από τον ουρανό. Για να

φάω έπρεπε να καθίσω σε τραπέζι με 4-5 άγνωστους. 

Μπορεί και περισσότερους. Δεν τους ήξερα αλλά ένοιωθα 

μαζί τους καλά. “Σαν μια οικογένεια” που λέμε. Ευγενικοί 

και βοηθητικοί. Από παιχνίδια τι να σας πω. Υπήρχε 

ολόκληρη πίστα σαν γιγάντιο σπίτι, μέσα στην οποία 

μπορούσες να παίξεις πόλεμο. Για συμπολεμιστές είχες 

πλαστικούς στρατιώτες. Πανάκριβα υπερ-αυτοκίνητα που 

έτρεχαν και πετούσαν και κάτι τουβλάκια που έφτιαχνες 

κάστρα ή διαστημικούς σταθμούς και μετά τα γκρέμιζες 

για να τα ξαναφτιάξεις. Τι παιχνίδι Θεέ μου, τι πανηγύρι 

ήταν αυτό. Ο Πάριος και η Μαρινέλλα στην διαπασών και

τα πρώτα γλυκά. Επιτέλους! Το αυτοκίνητο που τα 

πουλούσε έμοιαζε σαν ξύλινη σιφονιέρα εποχής και είχε 

ένα περίεργο όνομα. Ακόμα το θυμάμαι. Λεγόταν “Θεία 

Στέλλα”
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Εμένα όμως περισσότερο μου άρεσε ένα άλλο παιχνίδι. Το 

υποβρύχιο. Έμπαινες σε ένα σκάφος που είχε το σχήμα 

κρεβατιού, έκλεινες από πάνω το κάλυμμα που έμοιαζε με 

γιγάντιο σεντόνι, και καταδυόσουν στη σκοτεινή 

θάλασσα. Εκεί ξεκινούσε η δράση. Πυροβολούσες τέρατα, 

μάγισσες, εξωγήινα σκάφη, ό,τι φανταστείτε. Εξαιρετικό 

παιχνίδι. Λίγο τρομακτικό στην αρχή αλλά άξιζε τον 

κόπο.

Μετά η διασκέδαση “σοβάρεψε”. Στο πανηγύρι μου 

εμφανίστηκαν παιχνίδια γνώσεων, μαθηματικά 

προβλήματα και γλωσσοδέτες. “Το-το το τόπι”. Αργότερα 

έγιναν χημικές εξισώσεις και ολοκληρώματα. Δύσκολα 

πράγματα αλλά ενδιαφέροντα. Μου άρεσαν επίσης τα 

παιχνίδια “πρώτο ποδήλατο” και “πρώτο πατίνι”. 

Αξέχαστη αίσθηση ελευθερίας. Εκεί δίπλα γινόταν η 

προβολή της ταινίας “η πρώτη μας έγχρωμη τηλεόραση” κι 

έτσι χάζεψα για λίγο στην οθόνη. 

Προχωρώντας βρέθηκα μπροστά σε μια τεράστια πύλη 

που την έλεγαν “Εφηβεία”. Πλήρωσα ακριβό εισιτήριο για 

να μπω. Δεν κατάλαβα και πολλά. Ήταν κάτι σαν θέαμα 

“Ήχος και Φως”. Πυροτεχνήματα έσκαγαν συνέχεια στον 

ουρανό και με τρόμαζαν. Είχε ένα τρενάκι του τρόμου που

το έλεγαν “σχολείο”. Μου το σύστησαν και μπήκα. Τι το 
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ήθελα. Βγήκα λίγο μετά ζαλισμένος και τρομοκρατημένος. 

Το τι είδα εκεί μέσα δεν περιγράφεται. Κόντεψε να μου 

χαλάσει ολόκληρη τη φάση. Εκεί κοντά βρήκα και το 

καλύτερο παιχνίδι σ' ολόκληρο το πανηγύρι. Ονομαζόταν 

“πικαντίλυ”. Γεμάτο βίντεο-παιχνίδια ρετρό. “wonderboy” 

“street fighting” και “space invators”. Ξόδεψα σχεδόν όλα 

μου τα λεφτά σ' αυτά. Μετά δοκίμασα τον τρισδιάστατο 

εξομοιωτή “στρατιωτική θητεία”. Απογοητεύτηκα στην 

αρχή αλλά μετά μου άρεσε. Γενικά καλή φάση αλλά όταν 

έχεις διάθεση. Τέλος πάντων, έφυγα. Πήρα ένα παγωτό 

και προχώρησα αργά προς τα επόμενα παιχνίδια. Ο 

κόσμος καθόταν ήρεμος στα παγκάκια, ζευγάρια 

αγκαλιασμένα στον ήλιο και καφετέριες με τραπεζάκια 

έξω. Τα μεγάφωνα φώναζαν “Καλωσορίσατε στο 

υπερθέαμα Φοιτητική Ζωή!” 

“Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε όλα μας τα παιχνίδια” 

Όμορφος κόσμος, όμορφη διακόσμηση, όμορφα κορίτσια. 

Περνούσαν αργά από δίπλα μου και με κοίταζαν 

προκλητικά, επίμονα στα μάτια. Ανυποψίαστα ζευγάρια 

ανέβαιναν συνέχεια στον τεράστιο τροχό για να 

απολαύσουν το πανόραμα. Δωρεάν τσιγάρα, ποτά, 

μεθυσμένες παρέες και κιθάρες. Έπαιξα λίγο στο “κόντρες 

με αυτοκίνητα στα φανάρια” και στο “Όποιος μεθύσει 
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πρώτος”. Δεν τα βρήκα και τόσο διασκεδαστικά παρόλο 

που οι περισσότεροι φαίνονταν να περνούν απίθανα. 

Να μην τα πολυλογώ, προχώρησα πιο κάτω, και βρήκα 

πιο ελκυστικά παιχνίδια. Το γνωστό σε όλους “ψάχνω 

δουλειά”, δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην 

το έχει δοκιμάσει. Μετά από το τρενάκι του τρόμου, είναι 

το πιο διαδεδομένο παιχνίδι σε τέτοια πανηγύρια. 

Υπάρχει και το παιχνίδι γνώσεων “Συζυγική ζωή” που 

είναι ίσως το πιο πολύπλοκο. Το χειρότερο είναι πως ό,τι 

και να απαντήσεις είναι λάθος. 

Έφτασα λοιπόν στο τέλος της γιορτής, περίεργος και 

ενθουσιασμένος. Πριν την έξοδο με περίμενε το 

μεγαλύτερο παιχνίδι ενηλίκων. Ονομαζόταν “Γίνε 

πατέρας” 

Μπήκα μέσα φοβισμένος ομολογώ. Απ' έξω όλοι μιλούσαν

με δέος. Κάποιοι ευγενικοί κύριοι μου είπαν να μην 

ανησυχώ γιατί θα τα καταφέρω όπως όλοι εξάλλου. 

Κάθισα μέσα σε ένα βαγόνι και άρχισα να κινούμαι με 

ιλιγγιώδη ταχύτητα. Πέρασα αστραπιαία από αίθουσες 

υπερηχογραφημάτων, από καταστήματα παιδικών ειδών, 

δωμάτια οδυνών και θερμοκοιτίδες. Το τούνελ με πέταξε 

έξω σε κάποιο μέρος που γνώριζα καλά. Βρισκόμουν και 

πάλι στην αρχή. Κάποιος κύριος με άρπαξε απαλά από το 
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χέρι και μου είπε. “Ορίστε ο δικός σας” δίνοντας μου ένα 

μωρό στην αγκαλιά. “Από δω” μου έδειξε με το χέρι και 

βρέθηκα στο χώρο με τις φρουτόκρεμες και το γάλα. 

Δίπλα μου άλλοι σαν κι εμένα κρατούσαν κι αυτοί τα 

μωρά τους και προχωρούσαν. 

“Από την αρχή” σκέφτηκα, και χαμογέλασα. 

Σήκωσα το κουτάλι με την κρέμα ψηλά, έκανα ένα θόρυβο

σαν αεροπλάνο, και με ακροβατικές μανούβρες το 

οδήγησα προς το γιό μου, που εκείνη τη στιγμή άνοιγε το 

στόμα του λαίμαργα για να το καταβροχθίσει...
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